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Melhorias
beneficiam
população
A Assembleia vem
melhorando sua estrutura
física para estar mais próxima
da sociedade e assegurar
o exercício da cidadania,
conforme diz o primeiro
secretário da Casa, deputado
José Albuquerque (PSB), em
entrevista ao AL Notícias [9]
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Olá, caro leitor! Estamos de volta
com novas informações para você. A
Assembleia Legislativa vai disponibilizar para as câmaras municipais
cearenses todos os seus serviços. O
programa União dos Legislativos Cearenses (Unilece) e suas ferramentas
como a AP Interativa, as Legiotecas, o
Interlece, o Alecemídia e o Municipalidade, poderão ser acessados por vereadores e pela população dos municípios.
Para isso, basta que as câmaras façam
adesão ao programa, foco da exposição do presidente Domingos Filho em
seminário para os vereadores no dia
29/06. A ideia é revolucionar as relações legislativas no estado, apoiando a
implantação de Procons e Ouvidorias.
No sentido de viabilizar o Programa
de Proteção à Cidadania (Pró-Cidadania), o Governo do Estado se comprometeu a corrigir pontos da lei conside-
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Sra. Editora,
Sou assinante do Jornal o POVO, que
com sua parceria faz a distribuição do
“AL NOTÍCIAS”, na edição de número 24,
de abril de 2009, encontramos algumas
noticias de louvor, como no caso “Ação
Parlamentar”, pág. 9, acerca das ações e
projetos de nossos parlamentares, que por
sinal são boas, mas faltam serem especificas caso aprovadas na sua implementação. Peço aos Srs. Redatores, que provoquem assuntos acerca da PEC. Nº12/2006
- PRECATÓRIOS, que apesar de ser concretizada na esfera Federal diz respeito a
todos os brasileiros. Não tenho nenhum
precatório a receber, e nenhum interesse
que alguém receba, mas apenas entendo
ser uma imoralidade modificar nossa LEX
MÃE para prejudicar seus filhos e, o Legislativo Estadual poderá junto ao Legislativo

rados inconstitucionais pela Ordem dos
Advogados do Brasil – seção Ceará. Domingos Filho foi o articulador responsável pela viabilização desse acordo.
Em entrevista ao AL Notícias, o primeiro secretário da Assembleia, deputado José Albuquerque (PSB) fala das
transformações e avanços que vêm
acontecendo na Casa, cujo objetivo é
promover uma maior interação com a
sociedade. Isso requer também melhorias na estrutura física do Parlamento.
A Assembleia integra a campanha
Força Solidária, formada para levar
ajuda aos desabrigados e neste mês entregou os primeiros donativos para os
cearenses atingidos pelas enchentes.
Ainda mais. Nesta edição você irá
conhecer a acupuntura, mais um serviço
oferecido pelo Departamento de Saúde
da Assembléia Legislativa. Boa leitura e
continue colaborando conosco!

se ligue!
Federal, evitar mazelas.
Francisco Ferreira Sampaio, Fortaleza/CE
Prezada Editora
A Assembléia do Ceará está de parabéns!
Falo do prêmio do Mérito Legislador que
teve como vencedores cinco deputados cearenses. Li na última edição do AL Notícias o
conteúdo dos cinco projetos vencedores e
todos me pareceram altamente relevantes
para a sociedade cearense. Gostaria de cumprimentar o Poder Legislativo e particularmente os deputados Adahil Barreto, Artur
Bruno, Francisco Caminha, Lula Morais e Téo
Menezes. Que eles sirvam de exemplo para
todos os parlamentares brasileiros, do mesmo modo que essa Casa serve de exemplo
para todo o Brasil.
Atenciosamente,
Pedro César Vergueiro , Salvador/BA

Escreva você também para o
Assembléia Notícias.
Sua opinião é muito importante!
Envie um e-mail para
assembleianoticias@gmail.com
e colabore com o nosso jornal.
Sra. Sílvia Goes,
Vi no jornal AL Notícias a matéria sobre a
sessão itinerante da Assembléia no Crato
e fiquei muito feliz com a iniciativa do
deputado Domingos Filho de criar a Região
Metropolitana do Cariri. Isso já era necessário há muito tempo devido ao grande
crescimento da região, principalmente das
cidades do Crato, Juazeiro e Barbalha que
hoje já podem ser consideradas, geograficamente, uma só. Que isso traga mais oportunidades, desenvolvimento e investimentos para nossa região.
Juarina de Oliveira, Barbalha/CE

O presidente Domingos Filho (PMDB) fez ponderações junto
aos advogados sobre alcance do projeto
rincipal defensor da implementação do Programa de Proteção
à Cidadania (Pró-Cidadania), aprovado
pela Assembleia Legislativa do Ceará, o
presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB), reuniu-se com dirigentes da Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção Ceará (OAB-CE), à frente
o advogado Hélio Leitão, para debater
a iniciativa. A entidade pretendia barrar na Justiça o projeto, por entender
que dois pontos da proposta apresentavam inconstitucionalidade.
Na tentativa de sensibilizar o Conselho da OAB a não entrar com uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade
(Adin), o peemedebista esteve à frente
de uma articulação onde o Governo
garantia a OAB-CE fazer as possíveis
correções na matéria. No encontro,
que teve a participação do Procurador
Geral do Estado, Fernando Oliveira,
Domingos salientou que o Pró-Cidadania é um projeto de natureza temporária, com a função de promover
uma melhor relação entre as guardas
municipais e a Polícia Militar nas cidades com menos de 50 mil habitantes.
Ele explicou que o pagamento dos
“agentes de cidadania” será feito não
só pelo município – como a OAB entendeu -, mas também pelo Estado,
que dará contrapartida. Da mesma
forma, esclareceu que a seleção do
pessoal será acompanhada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em conjunto com
o Ministério Público e o Tribunal de
Contas dos Municípios (TCM), para
garantir transparência ao processo.
Após a explanação do parlamentar, e

P

>> Presidente da OAB, Hélio Leitão, presidente Domingos Filho (PMDB),
procurador Fernando Oliveira e vice-presidente da OAB, Josué de Sousa

as garantias dadas pelo procurador
Fernando Oliveira, de que o Governo
regulamentaria os pontos indicados pela OAB por meio de decreto, o
Conselho decidiu suspender o envio
da representação contra o projeto.
“Existe uma dificuldade de aumentar
o efetivo policial de forma imediata. O
Pró-Cidadania é uma alternativa que
vai atender de imediato os anseios por
segurança dessa população”, pontuou
Domingos Filho, sendo complementado por Fernando Oliveira: “A Ordem
só quer contribuir no sentido de afastar qualquer dúvida constitucional”.
O Procurador ponderou que o projeto
não fere a autonomia dos municípios,
colocação feita por membros do Conselho. De acordo com ele, nenhuma
prefeitura é obrigada a aderir ao PróCidadania, pois a parceria é celebrada
através de convênio. Além disso, a

Guarda Municipal não terá papel de
polícia, mas de auxiliar. “O Programa
vai é impulsionar que cada município
crie sua Guarda” previu.
O Presidente do Conselho de Estudos
Constitucionais da Ordem, Alcimor
Rocha Neto afirmou que “não questionamos o mérito do programa. Nossa preocupação é evitar que programa seja questionado em relação a sua
legitimidade”.

com a palavra

“A interlocução de Domingos Filho
foi muito importante para que
fossem feitos os últimos ajustes,
e ainda reiterou a disposição do
Estado de assinar o decreto para
nenhuma dúvida permanecer.
A chegada dos agentes incidirá
principalmente na conscientização
política da população, pois
eles serão capacitados pelo
Executivo para desenvolverem
ações educativas em escolas,
instituições, distritos, etc”.
Deputado Nelson Martins (PT),
líder do Governo

“Lamento a possibilidade da OAB
ter cogitado entrar com uma Adin.
Tenho um respeito profundo pela
OAB, mas fiquei perplexo com esta
ação. Houve lucidez, bom senso e
prudência para perceber que a lei
é apropriada, já que o Programa
recebeu parecer favorável tanto
da Procuradoria Geral do Governo
quanto da Procuradoria do
Legislativo”.
Deputado Roberto Cláudio (PHS),
vice-líder do Governo

saiba+
Um convênio piloto já foi assinado entre o município de Tauá e o Governo, para o
Pró-Cidadania ser instalado.
Para cada 500 habitantes haverá um agente de cidadania.
Estima-se que a iniciativa beneficie mais de 3,5 milhões de habitantes.
Os agentes atuarão na repressão aos crimes contra a ordem e ao patrimônio
público, e na prevenção do uso de entorpecentes.
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Rede> Parceria

Serviços> Câmaras

Participação popular e interatividade
nas relações legislativas

AL propõe aos 184 municípios
cearenses adesão gratuita

Projetos buscam integrar e modernizar legislativos cearenses
disponibilizando gratuitamente os serviços

Presidente Domingos Filho (PMDB) fala de verdadeira revolução das
relações entre os legislativos
Foto banco de dados AL

presidente da AL deputado Domingos Filho (PMDB), quer firmar
a Casa como o centro do debate político
no estado, e a interatividade aparece
como chave para essa ambição. O programa União Interativa do Legislativo
Cearense (Unilece), presidido pelo deputado Gony Arruda (PSDB), já possibilita a
realização de audiências por videoconferência e cursos de educação a distância, a
prestação de consultoria legislativa e o
acesso a uma biblioteca virtual contendo
toda a legislação do Estado. Agora o Parlamento Estadual pretende atrair as câmaras de vereadores dos 184 municípios
cearenses para integrarem uma rede de
comunicação com o legislativo estadual.

O

deputado Gony Arruda (PSDB)
Para viabilizar essa rede e usufruir gratuitamente de todos os serviços disponíveis os municípios só precisam investir
nos equipamentos que possibilitam a
interação. O custo com equipamento
para cada câmara é de R$ 15 mil. Uma
despesa pequena diante das vantagens
trazidas pela ferramenta, como ressalta
Domingos Filho. O peemedebista sugere
que a estrutura, semelhante a uma sala
de videoconferência, seja montada nos
plenários das câmaras, de modo que a
população possa interagir também. De
acordo com ele, isso só é possível porque
a Assembleia já tem toda a estrutura de
comunicação pronta.

idéia do presidente Domingos
Filho é tornar cada câmara municipal do Ceará um braço do Legislativo
Estadual. Ele fala em uma “revolução
nas relações legislativas”, no seminário
com os vereadores dos municípios cearenses, organizado pela diretoria operacional da Casa, para o dia 29 de junho,
no Plenário 13 de Maio. Uma oportunidade para a Assembleia apresentar os
serviços técnicos e propor convênios de
adesão às câmaras municipais.
Além de integrar a rede que proporcionará uma interação entre os legislativos, as câmaras poderão contar com a

A

>> Presidente Domingos Filho (PMDB)

“A grande vantagem é a interatividade proporcionada
pela realização em tempo real, ou seja, vereadores,
lideranças e a comunidade poderão participar, debater,
fazer perguntas, tirar dúvidas e apresentar sugestões”

Municipalidade
Na esteira desse conceito, desde fevereiro a Assembleia dispõe informações
sobre o quadro político dos 184 municípios do Ceará. O serviço integra o novo
projeto do Unilece, que leva o nome Municipalidade. 		
Ao acessar o link do programa no portal oficial da Assembleia Legislativa o
internauta encontrará os dados sobre prefeitos e vereadores do Ceará, como
número de votos na última eleição, partido e coligação partidária, nível de
escolaridade, profissão, data de nascimento e estado civil. Conforme a coordenadora do Unilece, Ana Suely Romero, o próximo passo é disponibilizar fotos
de prédios e espaços públicos de cada município.
(http://www.al.ce.gov.br/unilece/)

Para viabilizar essa
rede e usufruir
gratuitamente de
todos os serviços
disponíveis os
municípios só
precisam investir
nos equipamentos
que possibilitam a
interação.

AP INTERATIVA
Esse braço da Unilece permite a realização de audiências públicas interativas entre a Assembleia Legislativa e
as câmaras municipais, possibilitando
debates em tempo real, entre duas ou
mais câmaras cearenses ou de outros
estados brasileiros.

LEGIOTECAS

consultoria técnica legislativa gratuita.
Domingos lembra que os municípios
carecem de profissionais especialistas
na área. “Na Casa temos técnicos capacitados para atender essa demanda”,
salienta o presidente.
Nas palavras do presidente Domingos Filho a União Interativa do Legislativo Cearense é o projeto ‘alavancador’
de todos os serviços. Por meio de sua
estrutura possibilita a realização de audiências por videoconferência, cursos
de educação a distância, prestação de
consultoria legislativa e o acesso a uma
biblioteca virtual contendo toda a legis-

apresentar consultas sobre legislação
estadual ou federal, competências
legislativas municipais, leis orgânicas
municipais e outros temas. A Assembleia mantém consultores especializados que analisam e respondem diretamente as questões

ALECEMIDIA

As Legiotecas definem o acervo de
produções legislativas do Ceará e dos
municípios como regimentos internos, leis orgânicas, Constituição Estadual e Federal, dentre outras, colocadas à disposição dos municípios para
consultas.

O Alecemídia é um projeto de educação a distância, com aulas on line ou
por meio de videoconferências, destinado a incentivar o aprimoramento
profissional dos agentes políticos e
servidores do Poder Legislativo Estadual e Municipal em parceria com o
Interlegis do Senado Federal.

INTERLECE - O projeto Interle-

+ SERVIÇOS

ce oferece consultoria gratuita para
vereadores de todo o Ceará. Por meio
do Portal da Assembleia eles podem

A intenção do deputado Domingos
Filho é de levar também outras experiências de sucesso da Assembleia aos

lação do Estado.
Desde que a Mesa Diretora da Casa
celebrou convênio com o Governo Estadual, através da Secretaria de Ciência e
Tecnologia, a Unilece conta com toda a
infra-estrutura para levar o sinal da Assembleia a todos os municípios. Segundo
o Diretor Adjunto Operacional da Casa,
Carlos Antônio Martins, os Centec’s, os
CVT’ e as Fatec’s vão disponibilizar espaços e equipamentos para que os municípios e a população tenham acesso a todo
o sistema. Com isso, os municípios que
aderirem ao programa terão, a partir da
Unilece, os seguintes programas:

municípios. Assim, será disponibilizada
toda orientação técnica necessária às
câmaras municipais para a implantação dos Procon’s (serviço de defesa
dos direitos do consumidor). O mesmo
acontecerá com a Ouvidoria Parlamentar que é o canal entre o Legislativo e
os cidadãos. A Universidade do Parlamento participa por meio da oferta de
cursos de qualificação para todas essas
áreas e que serão ministrados a distância, para os municípios que desejarem
a formação de carreiras legislativas.
Do mesmo modo, será disponibilizado
o acesso a órgãos como o Conselho
de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, o Instituto de Pesquisas para o
Desenvolvimento do Ceará. E também
os serviços do Departamento de Taquigrafia e a experiência de preservação
da memória histórica do Parlamento e
do Estado, por meio do Memorial.
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flash do parlamento

>> Governador Cid Gomes entrega ao presidente Domingos Filho (PMDB) o projeto GOOOL
Fortaleza 2014.

Projeto GOOOL Fortaleza 2014
é apresentado aos deputados pelo governador

>> O ministro José Pimental, o ex-dep. Mário Mamede e o
presidente Domingos Filho (PMDB) durante o debate sobre a
Previdência no Brasil.

>> Ministro Juca Ferreira e vicegovernador Francisco Pinheiro.

>> Secretários da Cultura do Estado, Auto Filho, e de Fortaleza,
Fátima Mesquita, e o deputado federal Raimundo Gomes de
Matos, representando a Câmara Federal.

>> Deputados Tânia Gurgel (PSDB), Tomaz Holanda
(PMN) e Nenen Coelho (PSDB).

O presidente da AL, deputado
Domingos Filho (PMDB),
recebeu do governador Cid
Gomes, no dia 04/06, em
sessão especial, o projeto
GOOOL Fortaleza 2014. Cid
explicou aos deputados, os
planos de investimentos e
obras que serão executados
para Fortaleza sediar os
jogos da Copa do Mundo. O
Plenário 13 de Maio também
recebeu a visita dos ministros
José Pimentel e Juca Ferreira,
além de sediar homenagem
aos 40 anos do HGF e a
entrega do prêmio Concurso
Cultural Adísia Sá, promovido
pelo Jornal O Estado. Também
em junho, a Casa comemorou
o prêmio recebido pela
FM Assembléia (Gandhi de
Comunicação da Agência
Boa Notícia) e deu início aos
trabalhos da CPI do Reajuste
de Energia.

>> Presidente do jornal O Estado, Wanda Palhano, entrega prêmio aos
vencedores do Concurso Adísia Sá de Jornalismo, Lucíola Limaverde e Thiago
Mendes, juntamente com a jornalista Christiane Sales, representando o Governo

>> A presidente da Associação Cearense de
Imprensa (ACI), jornalista Ivonete Maia,
com o superintendente do O Estado, Ricardo
Palhano, durante a entrega do Prêmio
no Plenário 13 de Maio

>> Deputados Fernando Hugo e Idemar Citó, do PSDB; Ziêr Férrer (PTB); João Jaime, Vasques Landim, Moésio Loiola
e Professor Teodoro, do PSDB.

>> Deputado Gony Arruda (PSDB), governador Cid Gomes, presidente Domingos
Filho (PMDB), secretários Ferrúcio Feitosa e Bismarck Maia e, de pé, os deputados
Lucílvio Girão (PMDB), José Albuquerque (PSB) e Osmar Baquit (PSDB).

>> Orquestra Filarmônica do Ceará se apresenta na AL antes da audiência sobre a Lei Rouanet.

>> Deputados Idemar Citó (PSDB), Antônio Granja (PSB), João Jaime (PSDB), Lula Morais
(PC do B) e Rômulo Coelho (PSB), na instalação da CPI do Reajuste de Energia.

>> Diretora da Rádio FM Assembléia,
jornalista Fátima Abreu, recebe o prêmio
Gandhi de Comunicação da Agência da Boa
Notícia dos jornalistas Francisco Souto Paulino
e Eroltilde Honório.

>> Deputado Artur Bruno e ministro da
Cultura, Juca Ferreira, no debate sobre a
Lei Rouanet, de incentivo à cultura.

>> Deputados Francisco Caminha (PHS) e Hermínio
Resende (PSL) entregam placa comemorativa aos 40
anos do HGF a diretora do hospital, Dra. Níobe Furtado.

>> Deputados Nelson Martins (PT) e Roberto Cláudio (PHS), Cláudio Pinho e deputado Dr. Sarto (PSB).

>> Deputado Edson Silva (PDT), no
debate sobre a Previdência Social.

>> Deputado Adahil Barreto (PR) dá
boas vindas aos estudantes de Direito
da Unifor em visita a AL
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Assembleia faz entrega de donativos aos municípios
afetados pelas enchentes

Obras são garantia de conforto e melhor
atendimento à população

Comissão especial dará continuidade à campanha e ao atendimento às famílias desabrigadas.

O deputado José Albuquerque (PSB) anuncia para breve a inauguração
do novo Memorial da Casa.

>> Deputados Domingos Filho (PMDB) e Edísio Pacheco(PV) e o presidente da
Assalce, Luís Edson, entregam donativos ao Tenente Coronel BM, Sérgio Gomes.

Assembleia Legislativa entregou
no dia 10/06, os primeiros donativos para os cearenses atingidos pelas
enchentes no interior do Estado. A entrega foi feita pelo presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB), ao tenente-coronel
Sérgio
Gomes,
representando o Corpo de Bombeiros e
Defesa Civil, em solenidade realizada no
hall do edifício Senador César Cals. A
Casa integra a campanha Força Solidária,
formada para levar ajuda aos desabrigados. Na AL, ela foi desenvolvida pela Associação dos Servidores (Assalce), pelo
Departamento de Recursos Humanos e
pela Comissão Especial formada para
acompanhar o problema das enchentes.
Na ocasião, Domingos Filho agradeceu o empenho de todas as instituições
públicas, e da sociedade civil engajadas
nas ações para amenizar os prejuízos
das vítimas das enchentes no Ceará. Ele
destacou também o envolvimento da
Assembleia, tanto por meio da Comissão Especial criada em abril para acompanhar e avaliar o estado de emergência

A

provocado pelas enchentes em diversos
municípios, quanto pela atuação da Assalce na arrecadação dos donativos.
O presidente comemorou o cumprimento da primeira etapa da missão,
a de arrecadação de alimentos, porque
“estamos trabalhando para amenizar a
dor dos nossos irmãos cearenses”. Ele
explicou que o próximo passo dessas
ações será a recuperação das cidades
e o saneamento básico, para evitar a
proliferação de doenças ocasionadas
pelo aumento das chuvas.
Luiz Edson Correia Sales, presidente da Assalce, disse que foram contabilizados 17.100 quilos de alimentos
na Casa. No entanto, ele acredita
que o montante foi bem maior, pois
muitas foram as doações anônimas
não contabilizadas. “Quero agradecer
aos servidores, e todos os setores da
Casa que deram apoio para amenizar
o sofrimento dessas pessoas”, disse.
A chefe do Departamento de Recursos Humanos, Áurea Maria Pontes
Gadelha, disse todos os funcionários

A campanha
continua

Estamos trabalhando
para amenizar a dor
dos nossos irmãos
cearenses”
>> Deputado Domingos Filho
(PMDB), presidente da AL
do setor se envolveram para ajudar as
vítimas das chuvas.
O tenente-coronel Sérgio Gomes
esclareceu que o total de donativos
recebidos chegou a 515 toneladas.
Ele informou que foram doados ainda 525 mil quilos de peças de roupas
e calçados que beneficiarão 47.459
pessoas afetadas pelas enchentes.

O deputado Edísio Pacheco
(PV), presidente da Comissão
Especial, destaca a importância
do envolvimento da sociedade
na solidariedade com os municípios afetados. Ele informou
que a comissão continuará com
o trabalho, acompanhando os
municípios, prestando atendimento às famílias desalojadas
e desabrigadas. Além disso, o
parlamentar informou que a recuperação das estradas vicinais,
vias que ligam duas comunidades ou cidades, também é uma
das linhas de ação da comissão.
“Falaremos com o superintendente do Departamento de Estradas e Rodovias (DER), Quintino Vieira, para fazer um acesso
provisório de Morada Nova a
Ibicuitinga”, informou.

Assembleia Legislativa do Ceará vem passando, nos últimos anos, por um período de transformações e avanços. O objetivo
dessas mudanças é promover uma
maior interação com a sociedade e,
justamente por isso, faz-se necessário uma melhoria na estrutura física
do Parlamento. Em 2008, foram concluídas as reformas nos gabinetes
dos deputados, e a criação do novo
complexo de auditórios composto
por 15 novas salas para as comissões
técnicas, e um espaço com sete auditórios (plenarinhos) de 50 lugares
para a realização de audiências públicas, debates e reuniões.

A

Com a ampliação,
explica José
Albuquerque (PSB),
a imprensa, os
servidores e os demais
cidadãos que forem à
AL, poderão estacionar
seus veículos com mais
comodidade.
Essas reformas garantem melhores condições de trabalho aos parlamentares e servidores, além de darem
mais conforto ao cidadão que procura
o Poder. Essa é a avaliação do primeiro secretário da Casa, deputado José
Albuquerque (PSB). Ele ressalta que as
melhorias na estrutura física da Assembleia ainda não foram concluídas.
Conforme José Albuquerque,
outra mudança na estrutura física

com a palavra

Máximo moura

Reforma> Estrutura física

Máximo moura

Campanha> Força Solidária

“Essas reformas vão melhorar
as acomodações dos servidores
da Assembléia. A reforma do
estacionamento, por exemplo, irá
aumentar o número de vagas de
carros”.
Simara Diógenes, chefe da Divisão
de Engenharia da AL

“O espaço físico do Memorial já
está concluído. A licitação do
projeto cenográfico acontece
daqui há três ou quatro meses”
Lise Novaes, diretora
administrativa da AL.

Recuperação
de estradas

>> Primeiro secretário da Mesa Diretora, deputado José Albuquerque (PSB)

do Parlamento ocorrerá em breve.
Está prestes a ser inaugurado o novo
Memorial da Casa. Ele informa que o
Memorial Pontes Neto funcionará no
antigo complexo das comissões, no
Palácio Adauto Bezerra. E também ficará pronto ainda este ano.
Também estão sendo concluídos
a ampliação do estacionamento da
Casa e o túnel que vai interligar o es-

tacionamento do subsolo ao Plenário
13 de Maio, visando facilitar o acesso
dos deputados. Zezinho ressalta a necessidade de melhorar o espaço, pois
“muitas pessoas vêm a Casa e não
há onde estacionar os carros”. Com a
ampliação, explica ele, a imprensa, os
servidores e os demais cidadãos que
forem à AL, poderão estacionar seus
veículos com mais comodidade.

O deputado José Albuquerque (PSB), primeiro secretário da
Assembléia Legislativa, anunciou
que o Governo do Estado, por
meio do Departamento de Edificações e Rodovias (DER) já iniciou os trabalhos de recuperação
da malha viária estadual, que foi
fortemente danificada no período das chuvas. Paralelo a esse
trabalho, todo o planejamento
de recuperação e construção de
novas estradas terá continuidade. Também prossegue a ajuda às
populações das áreas atingidas
pelas enchentes.
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Confira as ações e projetos dos parlamentares
Vestibular gratuito

Saúde

Meio ambiente

Cidadania

Energia solar

Projeto de lei que tramita na
Assembleia isenta o pagamento da taxa de inscrição de vestibular em universidades públicas estaduais. Apresentado pelo
deputado Heitor Férrer (PDT) a
proposta foi elaborada com base na súmula vinculante número 12, de 2001, do Supremo
Tribunal Federal (STF), que garantiu a gratuidade na matrícula nas universidades estaduais,
por considerar a cobrança uma
afronta a Constituição.

O deputado Ziêr Férrer (PTB)
está propondo, por meio de projeto
de lei em tramitação na Assembleia
Legislativa, a criação do programa
Ambulância no Bairro. A medida
visa levar aos municípios do Estado atendimento médico para
as pessoas carentes que precisem
realizar um rápido deslocamento
aos hospitais e não têm condições
de fazê-lo de ônibus, em razão da
gravidade da doença. Conforme o
projeto, o programa prevê ainda, a
realização de campanhas públicas
educacionais permanentes sobre
primeiros socorros e tratamentos
preventivos de doenças.

Na data em que se comemora
o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), o deputado Téo
Menezes (PSDB) está propondo,
por meio de dois projetos de lei,
a criação do Dia Estadual da Educação Ambiental e o Dia Estadual
do Agente do Meio Ambiente. O
propósito do primeiro projeto é
colocar na ordem do dia o debate sobre tema importante para a
humanidade, que é a preservação
ambiental. O segundo representa
uma forma de homenagear os
catadores de lixo reciclável que
passariam a ser chamados de
agentes do meio ambiente.

A criação do programa Compromisso Social, que prevê a prestação de serviços à comunidade
por alunos dos cursos de graduação das universidades públicas
estaduais, foi proposta pelo deputado Tomaz Holanda (PMN). O projeto de indicação que tramita na
Assembleia Legislativa, estabelece
que todos os alunos de universidades públicas deverão participar do
programa pelo período de seis meses após a conclusão do curso. A
iniciativa deve ser implantada pelas instituições de ensino, mediante
convênios com órgãos públicos ou
com instituições da sociedade civil
sem fins lucrativos.

O deputado Vasques Landim
(PSDB) propôs ao Governo do Estado, por meio de projeto de indicação, a instituição da Política
Estadual de Incentivo ao Aproveitamento da Energia Solar. O propósito é racionalizar o consumo
de energia elétrica e outras fontes de energia no estado do Ceará, estimulando os investimentos
e a implantação dos sistemas de
energia solar ecologicamente
corretos - englobando o desenvolvimento tecnológico - em
empreendimentos particulares e
públicos, residenciais, comerciais
e industriais além de criar alternativas de emprego e renda.

>>Heitor Férrer (PDT)

>>Dep. Ziêr Férrer (PTB)

>>Dep. Téo Menezes (PSDB)

>>Dep. Tomaz Holanda (PMN)

>>Dep. Vasques Landim (PSDB)

Uma Loucura de Amor
na rodoviária
erá que para reconquistar um
grande amor vale qualquer alternativa? A peça “Loucuras de Amor”
vem provar que sim. Numa rodoviária comum, a depiladora Alberlenia
Tenório quer voltar definitivamente
para sua terra natal. Sua intenção é
deixar o passado para trás e superar
o fim de um relacionamento que durou quinze anos. Mas ela nem suspeita que, naquele mesmo momento e lugar, o moto-taxista Quintino
Paixão, seu ex (ou eterno) amor, vai
arquitetar maneiras de convencê-la a
mudar de idéia. O casal relembra os
momentos felizes e difíceis que vive-

S

ram juntos, além de envolver o público nas situações, criando assim uma
identificação instantânea. A peça é
assinada pela Cia. Cearense de Molecagem e é protagonizada por Solange
Teixeira e Carri Costa.

serviço
“Loucuras de Amor” este em
cartaz aos sábados e domingos,
às 20horas, no Teatro da Praia.
Rua José Avelino, nº. 662.
Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e
10,00 (meia). Classificação livre.

+cultura
LIVRO

FILME

FILME

LIVRO

O que muda para você?
Com a isenção, o deputado
pretende facilitar o ingresso de estudantes nas universidades públicas cearenses. A medida, segundo
ele, contribui para a inclusão de
um maior número de jovens nas
universidades, uma vez que muitos deles não se inscrevem no
concurso por falta de recursos
para o pagamento das inúmeras
taxas cobradas. Para Heitor, as
taxas de inscrição para vestibular nas universidades públicas se
configuram em uma cobrança indevida, já que o ensino é mantido
por meio de recursos públicos e
deveria, portanto, ser gratuito.

O programa, segundo o autor, tem como princípios estratégicos a mesma filosofia
implantada pelo programa de
segurança pública Ronda do
Quarteirão. Assim, um cidadão
dos municípios onde o programa estiver implantado, sem condição financeira para pagar uma
ambulância particular ou alugar
um carro para uma situação de
urgência, poderá ter atendimento médico rápido e eficiente.

A mudança do nome do catador de lixo para agente do meio
ambiente, e a instituição de uma
data para homenagear esses trabalhadores, são formas de valorizar o trabalho de pessoas que
desempenham um importante
papel em favor da limpeza do
meio ambiente. Embora muitas
famílias sobrevivam dessa atividade, os catadores ainda são
bastante discriminados. Necessitam de uma maior atenção do
poder público e do reconhecimento por sua importante função social, destaca Téo Menezes.

O programa vai propiciar
aos alunos recém-formados dos
cursos de graduação das universidades públicas estaduais,
retribuírem para a sociedade os
investimentos públicos feitos
na sua formação. Além de promover o amadurecimento da
consciência social dos graduados, as atividades a serem desenvolvidas notadamente junto
a comunidades carentes, por
meio do programa, contribuirão
para promover a melhoria das
condições de vida da população,
justifica o autor.

Em um estado como o Ceará que tem sol o ano inteiro,
o incentivo ao uso da energia
solar pode trazer benefícios como a redução dos gastos com
energia elétrica, aquecimento
de água, e facilitar o acesso e
a exploração desse recurso por
meio de medidas junto ao setor
da construção civil, para que
prevejam a instalação de coletores solares nas novas edificações ou reformas de prédios,
a exemplo do que já existe em
outros países do mundo.

>> Tereza Raupp, Diretora
da Biblioteca da AL

>> Camillo Veras, Jornalista

>> Milton Rodrigues, Servidor

>> Dep. Nelson Martins

“Memória & sociedade: lembrança
de velhos, da historiadora da USP
Ecléa Bosi, é um livro sobre memória
social, ancorado na
velhice, uma fase
da vida inevitável e
que muitos jovens
simplesmente ignoram. São relatos comoventes que nos
dão um retrato real do cotidiano da vida
na cidade de São Paulo no inicio do século XX, no qual a autora vê e mostra os
velhos com afeto e compreensão”.

“A trilogia O Poderoso Chefão (The
Godfather), narra à
saga de uma família
mafiosa italiana de
Nova York e foge à
expectativa de que
é um filme violento. Nesse clássico, Francis Ford Copolla
dá uma aula de cinema, num raro caso
em que o filme supera o livro (O Chefão,
de Mario Puzo). Afinal, o livro não tem
a belíssima trilha sonora nem a atuação
brilhante de Marlon Brando”.

“O Lutador conta a
vida de Randy (Mickey Rourke), um
dos mais respeitados
e conhecidos lutadores que após um
intenso combate sofre um infarto. Depois de uma cirurgia
ele é informado que corre risco de morte
se voltar a praticar atividades físicas. Dividido entre um passado de glória e um
futuro incerto, Randy se vê pressionado a
retornar ao ringue para uma importante
revanche que pode mudar a sua vida. Realmente uma lição de vida”.

“Indico o livro Pedagogia do Oprimido escrito no
período que Paulo
Freire esteve exilado de seu país,
o Brasil, durante o
período da Ditadura Militar. Além de
oferecer um mergulho no pensamento do autor sobre seu
modo de ver e ler o mundo, neste livro
Freire esboça caminhos sociais rumo a
uma sociedade livre através da extinção
da relação de opressão presentes no sistema capitalista”.
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Técnica> Medicina Alternativa

Departamento de Saúde
da AL oferece tratamento
por acupuntura
écnica milenar, utilizada há
mais de cinco mil anos pelos
chineses para a cura e tratamento
dos mais diversos males, a acupuntura era, até pouco tempo, quase desconhecida no Brasil. Recentemente,
a técnica passou a ser comentada e
muito procurada, pois obtém resultados satisfatórios contra diversos tipos
de enfermidades. Porém, pouco ainda
se sabe em que consiste o tratamento,
que vai muito além de simplesmente
‘enfiar agulhas’ nas pessoas. A técnica da acupuntura visa estimular vários pontos do corpo onde se encontram muitas terminações nervosas,
utilizando agulhas, laser, pressão dos
dedos ou calor, com a finalidade de
obter efeitos terapêuticos, como informa o médico acupunturista do Departamento de Saúde da Assembléia
Legislativa, Dr. Egerton Teles.
A acupuntura hoje é uma terapia
clínica, indicada para vários tipos de
doenças, que vão desde dores musculares à depressão. Dores nas articulações, torcicolos e enxaquecas são
motivos para a freqüente procura por
um tratamento, conforme disse o Dr.
Teles. “Em casos de doenças mais graves, como um câncer, a acupuntura
pode agir como coadjuvante, suavizando os efeitos da quimioterapia,
por exemplo”, informou.
O tratamento se divide basicamente
em 10 sessões, sendo a primeira delas
uma espécie de questionário, onde o

por Antonio Viana de Carvalho
Radialista e Jornalista – site www.antonioviana.com.br

Palanque 2010
Dário gabriel

A técnica é uma terapia
clínica, indicada para
vários tipos de doenças.

Política Especial

T

Verdadeiramente ainda não se sabe quem ou quais os pré-candidatos ao
Governo do Estado, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Claro,
como manda a tradição, a grande maioria se candidata à reeleição e surgem,
igualmente, os chamados novos candidatos povoando o Palanque Político
que se espera, desta feita, seja mais dinâmico e interessante. No plano
dos prováveis candidatos ao Governo do Estado, situa-se acima de quantos
possam aparecer, o atual governador Cid Gomes, que “palanqueará”, sem
qualquer dúvida, com amplas possibilidades de reeleição.

E os outros?
Quem acompanha a política no Ceará não precisa nem fazer exercício
de memória para saber que nas últimas duas décadas e meia (ou até
um pouquinho mais), quem sempre ganhou as eleições foram os candidatos com maior apoio político-partidário (maior número de coligações, etc.). Daí, não se ter dúvidas de que Cid deve se reeleger. E falam
em outros candidatos. Quem? Não os conheço, e os que são falados
por aí são absolutamente fora do foco.
>> Paciente submete-se a um
tratamento de acupuntura com o
Dr. Egerton Teles, acupunturista do
Departamento de Saúde da AL

médico descobre os sintomas do paciente e tenta chegar a um diagnóstico.
As sessões são semanais, acontecendo
diariamente apenas em casos especiais.
Não traz contra-indicações nem, se for
realizado por um profissional.

serviço
Departamento de Saúde e
Assistência Social
Av. Desembargador Moreira,
2930 - A
Fone: 3277-3762
Horário de Funcionamento:
08h às 17h

Apenas Tasso
Comenta-se muito entre nós cronistas políticos, deputados, prefeitos, vereadores e outras lideranças, que para enfrentar o governador Cid Gomes só há
mesmo um nome: Tasso Jereissati. E ele, que já foi Governador três (3) vezes
e faz um excelente mandato como Senador da República, vai emergir das
urnas com uma verdadeira consagração. Tasso é a maior liderança política
viva do Estado do Ceará e precisamos muito dele em Brasília. E mais, não
há indícios da interrupção da amizade e parcerias com os Ferreira Gomes.

BASTIDORES
Prefeito Agenor Neto (Iguatu), que deixou a Assembleia para o pai,
deputado José Ilo Dantas, ainda não sabe em quem votará para estadual, ano que vem. Zé Ilo está fora, devido o problema de saúde.

1
2

Os atuais secretários Marcos Cals (Justiça), João Ananias (Saúde) e
Mauro Filho (Fazenda), já fazem planos para 2010: deixam as pastas
em abril e retornam à Assembleia. Cals e Mauro vão para a reeleição
e Ananias, disputará vaga à Câmara Federal. Anotem.

