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Olá, caro leitor! Voltamos com
mais notícias para você. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa dá
mais um passo para valorizar e incentivar o desempenho do seu quadro funcional. Ela acaba de lançar o
Manual do Servidor, baseado em um
sistema de comunicação interna interativa, que vai melhorar as atividades diárias de seu pessoal.
Em nossa 31ª edição você saberá que o presidente da AL, deputado Domingos Filho, foi eleito
por aclamação, no início deste mês,
em Santa Catarina, para presidir o
Colegiado dos Presidentes das Assembleias Legislativa do País, com
posse prevista para dezembro próximo. Na 8ª reunião da entidade, foi
aprovada a Carta de Florianópolis,
com a iniciativa inédita de propor
emendas à Constituição Federal, visando ampliar as competências dos
Legislativos estaduais.

Você saberá também como foi o
I Encontro Nordestino de Parlamentares, que serviu para aproximar ainda mais os deputados dos membros
do Judiciário que, juntos, discutiram
o papel institucional do Estado na
democracia. A atividade deu continuidade ao Congresso Internacional
de Estudos Constitucionais, realizado
em Fortaleza.
E ainda conhecerá caro leitor, o
Projeto Superação, da Universidade
do Parlamento Cearense, que atende
a 100 servidores da AL que querem
concluir seus estudos do ensino Fundamental e Médio. E mais: poderá
acompanhar o trabalho do Movimento
das Mulheres do Legislativo Cearense,
formado pelas esposas dos deputados
estaduais, que realiza, em parceria com
varias instituições, atividades filantrópicas e de assistência social junto a
segmentos carentes. Continue conosco e boa leitura!

espaço do leitor
Fale com a gente
Av. Des. Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres
CEP: 60170.900
Fortaleza – Ceará

Telefone
(0XX85)

3277.2500
Fax
(0XX85)

3277.2753
Email

ouvidoria@al.ce.gov.br

site

http://www.al.ce.gov.br
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se ligue!

Escreva você também para o Assembleia Notícias. Sua opinião é muito importante!
Envie um e-mail para assembleianoticias@gmail.com e colabore com o nosso jornal.

Bom dia Silvia
Emocionada e feliz, agradeço pela
beleza e bom gosto na edição
do programa Perfil feito sobre o
Otacilio. Parabenizo pela qualidade
e pelo esmero na produção do
mesmo e, acima de tudo, pelo
profissionalismo e simpatia da
equipe (Lillyan, Tadeu , Ângela, os
câmeras e os iluminadores....)
Grata em meu nome e em nome
dos meus filhos
Zaira Colares

Cara amiga Silva Goes
Venho parabenizar a equipe do AL
Notícias pelo brilhante trabalho que
realizam, fazendo uma ampla cobertura
dos acontecimentos do nosso Poder
Legislativo, pois hoje a sociedade tem
a oportunidade de acompanhar o
trabalho de cada representante, os quais
foram eleitos pelo povo. Também quero
parabenizar o presidente Domingos Filho
pelo trabalho que ele tem feito à frente
da Assembleia Legislativa: um trabalho
sério e transparente.
Erick Almeida

Ola Silvia
Sempre assisto ao JoviAL da TV da
Assembleia e acho muito legal ter
um programa só para a juventude.
Gostaria assim de fazer uma
sugestão de programa para a rádio
FM Assembleia. Um programa de
música para os jovens, que tivesse
pop rock nacional e também música
internacional. São muito legais e a
musica internacional ajuda a gente a
se familiarizar com outros idiomas.
Agradeço,
Anderson Pereira de Abreu

>> 1º Secretário José Albuquerque (PSB) e presidente da Assalce, Luiz Edson, com as servidoras Nair Agra e Ruth Rodrigues.

AL promove interação entre servidores
Guia de orientação utiliza as novas tecnologias de comunicação
para permitir a conectividade entre os departamentos
omunicação interativa para
melhor desempenho das atividades diárias dos servidores. Com
essa filosofia, a Assembleia Legislativa
do Ceará acaba de atualizar o Manual
do Servidor, disponibilizando-o on
line para seu quadro funcional. O primeiro secretário da Casa, deputado
José Albuquerque (PSB), foi o idealizador da ação. O parlamentar considera a socialização das informações
um fator de grande peso na transmissão e aceleração do avanço técnico de
uma instituição. “As tecnologias de
informação e comunicação propiciam
uma maior conectividade e interativi-

dade entre todos os que trabalham
para um melhor desempenho dessa
Casa Legislativa”, ressalta o parlamentar.
Para o deputado, a Mesa Diretora
da Assembleia, por intermédio desse
Manual, reafirma o compromisso de
proporcionar aos servidores meios
instrutivos e legais das rotinas funcionais. “Espera-se que o seu manuseio possa servir de fonte permanente
de consulta para dirimir as dúvidas,
como também para estabelecer um
mecanismo facilitador dos procedimentos administrativos”, afirma.
O presidente da Associação dos

C

júnior pio
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O presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Domingos
Filho (PMDB), (foto), destacou
que a atualização do Manual
do Servidor, disponível na Intranet, no Portal da Casa, é mais
uma ação da Mesa Diretora no
sentido de valorizar e incentivar o desempenho do quadro
funcional, dando-lhe instrumentos para o cumprimento de
suas rotinas funcionais sempre
tendo em vista a eficiência. A
ferramenta, conforme o parlamentar, é fundamental no fortalecimento da comunicação
interna, uma vez que, com o
acesso à informação, é possível
sintonizar todos os colaboradores com a missão do Legislativo.

Servidores da Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará (Assalce), Luiz Edson Sales, explica, por sua vez, que a
atualização desse livro está dentro da
concepção em que foi criado: um guia
de acesso rápido para os servidores
com sua legislação funcional.

serviço
O Manual do Servidor já está
disponível em sua versão on
line no Portal do Servidor, na
intranet - denominada Centro
de Ajuda e Suporte (CAS).

Mais Informação, Melhor Rendimento
Para a diretora do Departamento de
Recursos Humanos, Gorete Macedo, os
serviços prestados pelo Legislativo na
contemporaneidade exigem mecanismos
gerenciais. Esses, segundo ela, são os mecanismos disponibilizados na atualização
do Manual do Servidor. “São instrumen-

Valorização
e Incentivo

tos que oferecem informações atualizadas e precisas ao segmento dos servidores, proporcionando o desenvolvimento
institucional e a eficiência na realização
das rotinas administrativas, por meio de
um sistema informacional moderno e
transparente”, afirmou Gorete.

O parlamentar destaca ainda
que o Manual será uma fonte de
consulta para facilitar os procedimentos administrativos e
esclarecer dúvidas, utilizando as
novas tecnologias disponíveis na
Casa, no caso a Intranet. “Tratase do meio ideal para consolidar
a interação entre os diversos setores da Assembleia, com todos
conectados visando o mesmo
objetivo, que é o mesmo do Parlamento: servir de maneira cada
vez mais eficiente aos cidadãos
cearenses”, disse ele.

| alnotícias
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Biênio > 2010/2011

Carta > Florianópolis

Domingos Filho vai dirigir Colegiado
dos Presidentes das Assembleias do Brasil

Legislativos estaduais apresentam
emenda à Carta Magna Federal

deputado Domingos Filho
(PMDB) foi eleito para presidir o Colegiado dos Presidentes das
Assembleias Legislativa do País no
biênio 2010/2011. A escolha do presidente da Assembleia Legislativa do
Ceará se deu por aclamação, no 8º
encontro da entidade, realizado dia
seis de novembro em Florianópolis
(SC). Dos 27 presidentes dos Legislativos estaduais, 20 compareceram
à reunião realizada no Plenário Deputado Osny Régis, da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina. Domingos tomará posse no
cargo no dia quatro de dezembro,
em Fortaleza.

fotos Eduardo Gudes de Oliveira

Deputado foi escolhido
por aclamação no
8º Encontro da
entidade realizado em
Florianópolis

O

Domingos Filho
afirmou que, à
frente da entidade,
vai intensificar o
compartilhamento de
experiências entre
as Assembleias
brasileiras, dando
continuidade
a um trabalho
iniciado pelo atual
presidente Alberto
Pinto Coelho (MG).

Medida visa ampliar
prerrogativas das AL’s
e assegurar essência do
princípio federativo
Os presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil,
reunidos em Santa Catarina, elaboraram a Carta de Florianópolis que
aprovou a apresentação, pelos Legislativos estaduais, de proposta de
emenda à Constituição Federal propondo a alteração dos artigos 22,
24, 61 e 220 da Carta Magna, no
que se refere às prerrogativas legislativas das Assembleias. “Esse é um
momento de inegável importância
histórica, pois, pela primeira vez, as
Assembleias exercem seu direito
constitucional de apresentar emenda à Carta Magna Federal”, diz o
documento.
Na Carta, os presidentes destacam
ainda que a resolução aprovada
no encontro para a elaboração da
PEC é um importante passo para a
atuação institucional dos Estados,
levando-os à essência do princípio
federativo preconizado na primeira
constituição, que instaurou a República brasileira, em 1891. “Isso permitirá um equilíbrio significativo no
interior do sistema representativo,
que é a principal bandeira do Colegiado, desde seu primeiro encontro,
em 2007”, destaca o documento,
que também prevê uma luta junto às autoridades, no sentido de
ampliar a concessão de canais de
televisão abertos a todas as Casas
Legislativas do País.

com a palavra

Deputados assistem a duas
palestras no 8º Encontro
fotos Eduardo Gudes de Oliveira
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>> Presidente eleito do colegiado, deputado Domingos Filho (PMDB-CE), presidente da Unale, deputado Clóvis Ferraz (BA) e atual
presidente do Colegiado, deputado Alberto Pinto Coelho (PP-MG).

Domingos Filho afirmou que, à
frente da entidade, vai intensificar o
compartilhamento de experiências
entre as Assembleias brasileiras, dando continuidade a um trabalho iniciado pelo atual presidente Alberto Pinto
Coelho (MG). “Ele fez com que todas
as regiões do País estivessem representadas no colegiado. Estabelecida
essa comunicação, saímos fortalecidos para fazer uma pressão positiva
junto ao Congresso Nacional e ao Judiciário brasileiro, para que possamos
ter mecanismos de comunicação e interatividade com a população, porque
somos seus legítimos representantes”, disse o parlamentar, ao defender emissoras de televisão com sinal
aberto para todas as Assembleias.
O parlamentar disse que o ponto
alto do encontro foi a iniciativa do
colegiado de apresentar uma Propos-

saiba+
Conheça a nova diretoria
Presidente
1º Vice-presidente
2º Vice-presidente
Secretário-Geral
Tesoureiro

deputado Domingos Filho (PMDB-CE)
deputado Barros Munhoz (PSDB-SP)
deputado Jorginho Mello (PSDB-SC)
deputado Domingos Juvenil (PMDB-PA)
deputado Leonardo Prudente (DEM-DF)

ta de Emenda Constitucional à Carta
Federal, objetivo que ele diz que vai
continuar perseguindo quando estiver no comando da entidade. “Não
cessaremos de buscar a ampliação
das prerrogativas dos Legislativos estaduais em relação ao Congresso Nacional e ao Poder Central”, garantiu.
O deputado também destacou ser
esta a primeira vez que as Assembleias

exercem seu direito constitucional de
apresentar emenda à Carta Magna
Federal. “As ampliações referem-se às
competências concorrentes entre os
Estados e a União, objetivando equilibrar o poder estadual com o poder
central do País, restaurando assim, a
essência do federalismo consagrado
pela primeira Constituição da República, em 1891”, afirmou o presidente.

“A retomada das prerrogativas é
fundamental para a atuação dos
Parlamentos estaduais, já que há
um aparato legal que impede as
Assembleias de legislarem sobre
temas específicos. É flagrante
que a cada ano as atribuições dos
Parlamentos são reduzidas por
força de normas federais”.
Deputado Gelson Merísio
(DEM-SC) 1º vice-presidente da
Assembleia Legislativa
de Santa Catarina.

>> Jornalista e professor Caio Túlio Costa profere palestras para os
presidentes das Assembleias

“A decisão reforça o nosso
trabalho e renova a discussão
sobre o pacto federativo, de
debater questões relevantes
do campo legislativo em cada
unidade de Federação. Com Santa
Catarina atingimos o número
mínimo de 14 estados para a
apresentação de quatro propostas
de emendas à Constituição”
Deputado Alberto Pinto Coelho
(PP-MG) atual dirigente
do Colegiado de Presidentes
de AL’s do País

O encontro contou com duas
palestras. A primeira, proferida pelo
jornalista, professor e doutor em
Ciências da Comunicação pela USP,
Caio Túlio Costa que abordou “A política e a revolução na comunicação”,
exclusivamente para os presidentes,
parlamentares e assessoria do Colegiado. Autor de quatro livros, sendo o
mais recente “Ética, jornalismo e nova
mídia – uma moral provisória”, o palestrante trabalhou 21 anos no Grupo
Folha e foi o primeiro ombudsman da
imprensa brasileira.

A segunda palestra, proferida
pelo diretor do Departamento de Outorgas da Secretaria de Comunicação
Eletrônica do Ministério das Comunicações, Carlos Alberto Freire Resende,
abordou o sistema de “Concessão de
outorgas de televisão para as Assembleias Legislativas”. O assunto referese à implantação dos canais abertos
nos parlamentos estaduais brasileiros. Atualmente, apenas quatro parlamentos dispõem de canais abertos
de TV: Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte e Minas Gerais.
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flash do parlamento

Um mês de conquistas e homenagens
Em novembro, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Domingos Filho (PMDB), foi aclamado presidente do Colegiado dos Presidentes das
Assembleias do Brasil. A cerimônia aconteceu na AL de Santa Catarina. Já o Plenário cearense sediou o I Encontro Nordestino de Parlamentares, que contou
com a presença de grandes nomes do Direito nacional. Realizou também comemoração aos 15 anos da Escola de Formação de Governantes e sessões solenes
em homenagem a personalidades do Estado. Confira os flashes desta edição.

>> Domingos Filho (PMDB) é aclamado presidente do Colegiado das Assembleias Legislativas do Brasil

>> Deputados Welington Landim e Rômulo Coelho, do PSB

>> João Dummar Filho, do jornal O Povo; jurista Paulo Bonavides; presidente Domingos Filho (PMDB); Martônio Mont’Alverne, da PGM;
Socorro França, da PGJ; e Francilene Gomes, da Defensoria estadual.

>> Deputada Tânia Gurgel (PSDB), Alberto Teixeira da EFG e deputados Lula Morais (PC do B),
Hermínio Resende (PSL), Sérgio Aguiar (PSB) e Francisco Caminha (PHS).

>> Deputado Rogério Aguiar (PSDB)

>> Zezinho Albuquerque (PSB) recepciona o
presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ernani Barreira

>> Deputado Augustinho
Moreira (PV)

>> Deputado Dedé Teixeira (PT)

>> Deputados Fernando Hugo (PSDB), Vasques Landim (PR) e Moésio Loiola (PSDB)

>> Participantes do Encontro assistem à palestra

>> Domingos Filho e César Asfor Rocha posam com participantes
do Encontro Nordestino de Parlamentares

>>Deputado Gilberto
Rodrigues (PHS)

>> Deputado Luiz Pontes (PSDB)

>> Deputado Guaracy Aguiar (PRB)

>> 1º vice-presidente da AL, deputado
Gony Arruda (PSDB)

>> Deputado Sineval Roque (PSB)

8
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Assembleia > Superação

Parlamentares > Encontro Nordestino

Legislativo e Judiciário estreitam laços
PREVEST

>> Rita Célia Alves Alencar,
copeira da Presidência

>> Francisco das Chagas Sousa,
servidor do Departamento Legislativo

>> Joari da Silva Batista, assessor
administrativo da Diretoria Geral

Grupo de funcionários tem a chance
de completar seus estudos
Oferecido pela Universidade do Parlamento Cearense,
o programa conta com 100 alunos.
er superior, vencer, resolver, ultrapassar-se. Esses são os significados encontrados para a palavra superação no dicionário Houaiss da língua
portuguesa. E são também essas palavras
que definem a força de vontade dos 100
alunos do programa Superação, da Universidade do Parlamento Cearense. O
programa é uma oportunidade para que
os servidores da Assembleia Legislativa
que não concluíram os ensinos Fundamental e Médio possam completar os
seus estudos.
Um desses alunos é Francisco das
Chagas Sousa. Funcionário da Assembleia Legislativa há 19 anos, Sousa –
como é mais conhecido pelos corredores
da AL – havia terminado o Ensino Fundamental em 1982. Com a implantação do
programa resolveu retomar os estudos.
Agora, já planeja prestar o vestibular para
o curso de Gestão Pública Parlamentar,
na Universidade do Parlamento, logo que
concluir o Ensino Médio. “É uma oportunidade de completar os estudos e aprofundar os conhecimentos. Só tenho o que

S

“É uma oportunidade
de completar os
estudos e aprofundar
os conhecimentos.
Só tenho o que
agradecer à Mesa
Diretora, na pessoa do
presidente Domingos
Filho”, comemora.
>> Francisco das Chagas Sousa.
Funcionário da Assembleia
Legislativa há 19 anos

agradecer à Mesa Diretora, na pessoa do
presidente Domingos Filho”, comemora.
Implantado em novembro de 2007,
por iniciativa do presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Domingos Filho
(PMDB), o programa Superação é executado por meio de parceria da Assembleia
com as secretarias estaduais de Educação
e Planejamento e Gestão, e conta ainda
com o apoio da Associação dos Servidores
da Assembleia Legislativa (Assalce).

O auxiliar de administração Joari da
Silva Batista, que também estuda para
concluir o Ensino Médio, já vislumbra outras perspectivas para a vida profissional.
“Tive a iniciativa por meio de incentivo da
presidência, que criou um espaço dentro
do expediente para os interessados estudarem. Além disso, tenho a possibilidade
de ascensão no emprego. Não tinha por
que dizer não. Quem está cursando é
quem vai ganhar”, destaca Joari, que trabalha na Assembleia há 26 anos.
Para a copeira Rita Célia Alves Alencar, servidora da Casa há 20 anos, ingressar no programa é mais que uma superação – é a realização de um sonho. “É
uma chance de realizar um sonho antigo
de estudar, porque quando eu era jovem
não tive essa oportunidade”, revela Rita,
aluna do Ensino Fundamental.
O curso de Ensino Fundamental é
realizado por módulos, seguindo o Telecurso 2000, informa uma das coordenadoras do Superação, Silvana Moreira.
“Portanto, o aluno pode se matricular
em qualquer época”.

Domingos Filho vê incentivo à participação social nas decisões políticas.

Para os que pretendem
ingressar em um curso
superior, o Superação oferece
o Prevest, cursinho prévestibular com duração de
seis meses. Segundo Silvana
Moreira, o curso, implantado
em junho deste ano, conta
atualmente com 130 alunos.
Um deles, inclusive, já teve
êxito no vestibular: o sargento
Ricardo Peixoto Rodrigues,
que agora é universitário do
curso de Administração da
Faculdade Ateneu.

saiba+
Podem ingressar nos
cursos de ensinos Médio e
Fundamental os servidores
da Assembleia Legislativa
do Ceará e seus familiares.
Já o Prevest é aberto à
população. Os interessados
devem dirigir-se à sede da
Universidade do Parlamento
levando CPF, Identidade e
comprovante de residência.

serviço
A Universidade do
Parlamento Cearense
está situada na Avenida
Pontes Vieira, 2391.
Mais informações pelo
telefone 3257. 7871
ou acessando o link da
Universidade na página
oficial da Assembleia
Legislativa na Internet:
www.al.ce.gov.br/unipace.

>> Jurista Paulo Bonavides, ministro César Asfor Rocha, presidente Domingos Filho
(PMDB) e presidente do TJCE, desembargador Ernani Barreira.

A Assembleia Legislativa sediou, no último dia nove de
novembro, o I Encontro Nordestino de
Parlamentares, atividade que deu
continuidade ao Congresso Internacional de Estudos Constitucionais, realizado em Fortaleza quatro dias antes. O evento aproximou ainda mais
deputados e membros do Judiciário,
que, juntos, discutiram o papel institucional do Estado na democracia.
O presidente da AL, deputado Domingos Filho (PMDB), classificou a
atividade como um meio de debater
os mecanismos de participação social
nas decisões políticas, hoje tão criticadas pela opinião pública. Na avaliação do peemedebista, a aproximação
de poderes demonstra o quanto as
representações estão interessadas em
contribuir com o desenvolvimento do
País. “Viver e sentir de perto as agruras e necessidades do povo, nunca foi
para mim motivo de desalento, mas
sim de estímulo”, declarou.
Ao lado do presidente do Tribunal
de Justiça do Ceará, desembargador
Ernani Barreira, Domingos Filho ou-

A

viu o jurista Paulo Bonavides falar
da importância da iniciativa popular
na Constituição Estadual. Essa foi
uma garantia incluída na atualização encabeçada pelo peemedebista e
concluída no mês passado. Bonavides
citou que, com a reforma, essa nova
seção da Carta contempla uma reivindicação das assembleias de todo o
Brasil. Agora, a participação popular
no Estado se fará mediante a possibilidade de apresentação de emendas.
“Poderá o povo preparar o acréscimo
de mais um inciso aumentando o número de entes qualificados a oferecerem emendas. Dotado desse poder,
emergirá também o cidadão eleitor,
que é a grande célula da democracia
participativa”, avaliou.
Para ele, é preciso fazer a nação
moldar outra vez a imagem da esperança que depositava em 1988, ano de
conclusão dos trabalhos constituintes.
“A democracia e a paz são direitos humanos fundamentais que se entrelaçam e se pressupõe para o povo. Aquela paz que no mundo da periferia fará
a grandeza e o desenvolvimento desse

“Viver e sentir de
perto as agruras
e necessidades do
povo, nunca foi
para mim motivo de
desalento, mas sim
de estímulo”
>> presidente da AL, deputado
Domingos Filho (PMDB)

País. Abençoada é a democracia que
cultiva a paz”, complementou.
Quem também prestigiou o Encontro foi o presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ministro César Asfor Rocha. Ele discursou sobre
“Direito e Democracia: perspectivas
juspolíticas” e destacou o papel do
Judiciário de pôr em pauta a garantia
dos direitos humanos, eleitoral, trabalhista e sindical para o fortalecimento da democracia. “Essas conquistas,
avanços e vitórias inegáveis não esgotam as possibilidades jurídicas no
construir do futuro. A democracia não

se permitirá com divergências brutais
de renda”, afirmou ele.
Já o vice-presidente do Grupo de
Comunicação O Povo – organizador
do congresso – João Dummar Neto,
salientou que é preciso reconhecer
que aumenta cada vez mais a participação direta do povo no processo democrático. Ele fez um apelo para que
se viabilizem, por meio da Constituição Federal, os meios políticos para a
população poder apresentar emendas
que a favoreçam.
Também participaram das discussões os deputados Nelson Martins
(PT), Sérgio Aguiar (PSB), Lula Morais
(PCdoB), Welington Landim (PSB), Edson Silva (PSB), Ronaldo Martins (PRB),
Júlio César (PSDB), Professor Teodoro
(PSDB), Jaziel Pereira (PMDB), Artur
Bruno (PT), Sineval Roque (PSB), Rachel Marques (PT), o procurador geral
de Fortaleza, Martônio Mont’Alverne;
o deputado estadual Leal Júnior, representando a Assembleia do Piauí; a
procuradora geral de Justiça do Ceará,
Socorro França; e a defensora pública
geral do Estado, Francilene Gomes
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Ação Parlamentar

cultura > FM Assembleia

Confira as ações e projetos dos parlamentares

O deputado Adahil Barreto
(PR) propõe ao Governo do Estado, por meio de projeto de lei que
tramita na Assembleia Legislativa,
a anistia dos débitos decorrentes
de multas de trânsito advindas
de infrações leves ou médias, relativas aos condutores de motocicleta. O projeto autoriza o Departamento Estadual de Trânsito
(Detran) a anistiar, de ofício, todos
os débitos, inscritos ou não na Dívida Ativa de natureza não tributária, nos casos em que o infrator
não seja reincidente.

A Assembleia aprovou projeto
do deputado Vanderley Pedrosa
(PTB) que propõe ao Governo a
instituição de auxílio especial destinado à educação de dependente
de servidor estadual portador de
Síndrome de Down. O benefício
será concedido nos seguintes valores, de acordo com o número de
filhos: dois salários mínimos na
hipótese de um filho; e três salários mínimos na hipótese de dois
filhos. A medida envolverá também filhos adotados, desde que os
pais comprovem a guarda.

>> Adahil Barreto (PR)

>> Vanderley Pedrosa (PTB)

DESCONTO
PREVIDENCIÁRIO
Heitor Férrer (PDT) sugere a
proibição do desconto da contribuição previdenciária a partir do
deferimento do pedido de aposentadoria do servidor público. A
aplicação da medida é sugerida
também quando do deferimento
de pensão aos dependentes do
funcionário. O objetivo da proposta
é a efetivação da Justiça aos aposentados e pensionistas do Estado
no que tange ao não desconto da
contribuição, uma vez que, deferido o pedido, nada justifica a continuidade do desconto.
>> Heitor Férrer (PDT)

PASSE LIVRE

SINALIZAÇÃO

A concessão de passe livre no
sistema de transporte intermunicipal de ônibus às mulheres
portadoras de câncer de mama
que estejam em tratamento foi
proposta pelo deputado Hermínio Resende (PSL). Conforme
o projeto, o benefício seria estendido também a um acompanhante da paciente. O objetivo é
estimular mulheres portadoras
de câncer a realizar o tratamento, uma vez que muitas o
abandonam em razão dos altos
custos com deslocamentos.

O deputado Edísio Pacheco
(PV) é autor do projeto de indicação que sugere a instalação de sinalização refletiva nas
laterais das locomotivas e dos
vagões dos trens ou qualquer
outro veículo que transite na
rede ferroviária, em trechos com
passagem de nível. Os veículos
deverão trazer informações do
comprimento e altura do vagão.
A função desses dispositivos de
segurança é antecipar e aumentar a visibilidade das composições ferroviárias.

>> Hermínio Resende (PSL)

>> Edísio Pacheco (PV)

O que muda para você?
Se a proposta for aprovada,
serão perdoados os débitos decorrentes de multas de trânsito,
de natureza leve ou média, e as
de condutores de motocicleta que
não puderam pagar as multas resultantes da não utilização do capacete ou da condução do veículo
sem registro e sem licenciamento.
A medida pretende oferecer uma
nova oportunidade para que esses motoristas regularizem sua
situação perante o órgão de trânsito, pois, muitas vezes, o valor
dessas multas chega a ser maior
do que o valor do próprio veículo.

A educação é de suma importância para os portadores de
doenças mentais. Embora o distúrbio possa prejudicar o processo educacional, tal prejuízo pode
ser minimizado. Com a garantia
de recebimento do auxílio, os
servidores que hoje encontram
dificuldades para cuidar de seus
filhos portadores de Síndrome
de Down terão tranquilidade, sobretudo porque o benefício será
assegurado mesmo após a sua
morte e enquanto o filho viver,
por parte da pessoa indicada para
permanecer com a guarda.
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Blues
Pela atual legislação, mesmo
depois de deferido, o pedido de
aposentadoria do servidor tem
que ser homologado pelo Tribunal de Contas do Estado. Há casos
de servidores que, embora aposentados, aguardam até 15 anos
por essa homologação. Nesse
período, continua sendo descontada a contribuição para a previdência, incorrendo num prejuízo
para o funcionário ou seu beneficiário. Com a medida proposta, o
desconto será suspenso imediatamente após o deferimento da
aposentadoria.

Com o benefício, a portadora
de câncer de mama poderá contar com a gratuidade na passagem de ônibus, tendo assegurado não só seu deslocamento para
tratamento da doença, como o
de um acompanhante. A medida, conforme explica Hermínio,
pretende garantir igualdade de
oportunidades e a humanização
das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e dignidade
da pessoa, o que se concretiza
pela definição de meios para que
eles sejam alcançados.

A iniciativa objetiva garantir mais segurança ao cidadão,
sobretudo aos que trafegam
próximo às linhas férreas. Os
riscos de acidentes nas proximidades dessas áreas vêm aumentando, sobretudo devido à
falta de sinalização adequada
nas passagens de nível e nos
transportes ferroviários. Os
acidentes têm sido gravíssimos
entre trens e veículos automotores, principalmente no
período noturno ou quando há
fenômenos naturais que comprometem a visibilidade.
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Foi a partir do programa Encontro com o
Blues, que apresentava na Rádio Universitária FM, que o jornalista Robério Lessa
teve a idéia de trazer uma atração nos
mesmos moldes para a recém inaugurada
FM Assembleia. O projeto foi aprovado pela
diretora-geral da emissora, Fátima Abreu,
que sugeriu o nome da atração.
E assim nasceu Abluesando, programa semanal da FM Assembleia, idealizado e apresentado por Robério Lessa, trazendo música e novidades do blues e que completou
dois anos de existência no último seis de
novembro. Comemorando a data, Robério
apresentou um programa especial, uma
retrospectiva, que mostrou o que a atração
trouxe de melhor nesses dois anos.

serviço
O Programa Abluesando vai ao
ar todas as sextas-feiras, a partir
das 20 horas, pela FM Assembleia,
96,7 Mhz.

História do Blues
Robério adverte que muitos ligam o
blues à tristeza, classificando-o como
um lamento cantado. Ele afirma que a
característica marcante do blues é a rebeldia impregnada nas letras, que narram desejos e desabafos.
As origens do blues estão diretamente
ligadas a cultura afro-americana. Foram
os escravos que trabalhavam nas plantações de algodão no sul dos Estados
Unidos (principalmente no Mississipi)
que, com suas work songs, os responsáveis pelo nascimento do blues.
O estilo se caracterizaria por suas letras de desabafo pessoal, melodias e
harmonias repetitivas e misteriosas,
tendo acompanhamento feito por gaita e violão, basicamente. “O blues mostrou que é possível ser música com o
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mínimo”, avaliou.
O primeiro nome a ter respaldo dentro
do estilo foi Charley Patton, que ganhou
notoriedade ainda na década de 20. No
mesmo período surgiriam outros nomes, também praticando o blues rural
de Patton, mas somente na década de
30 conheceríamos o nome mais cultuado do estilo, Robert Johnson.
Nos anos 40, o blues teria sua primeira
revolução. Agora tocado com guitarras elétricas, teve como expoentes os
guitarristas Muddy Waters e T-Bone
Walker, e pode ser considerada como
alicerce do blues moderno. A partir de
1950, o blues começou a ter reconhecimento internacional, culminando com
o surgimento de novas vertentes, especialmente o rock n’ roll.
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Movimento > Mulheres do Legislativo
máximo moura

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

Palanque Legislativo
Conforme levantamento que fiz, pessoalmente e com a colaboração dos companheiros
Itamar Monteiro, João Paulo, Carlos Salvador, Wolker Gomes, José Airton e “bizús” dos
advogados Emídio César Viana de Carvalho, Odésio Aguiar Castro e Cícero Elionaldo
Cruz - sempre muito antenados com os trabalhos na Assembleia Legislativa, podemos
informar, com quase 100% de certeza (e com um ano antes), as grandes e profundas
modificações que ocorrerão na ALEC, a partir de 1º de fevereiro de 2011.

Não disputam a re-eleição > Os deputados Francisco Caminha (PHS),
Edson Silva (PSB), João Ananias (PC do B) e Luiz Pontes (PSDB, este, suplente no
exercício, desde o começo da 27ª Legislatura) e Artur Bruno (PT), confirmam suas
candidaturas à Câmara Federal. O deputado José Ilo Dantas (PSDB), com problemas
de saúde é outro que já anunciou que não disputará um novo mandato.

>> A presidente Norma Soares com Meyre Costa Lima e Gabriela Férrer em visita
ao Dispensário Sagrado Coração.

21 anos de ação solidária
junto à população carente
Entidade também luta pela garantia dos direitos
da mulher e de pessoas com deficiência
Criada há 21 anos, a Associação das Esposas dos Deputados (Assed), que recentemente passou
a chamar-se Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense (MMLC),
ganha cada vez mais destaque pelos
trabalhos de ação solidária junto à população carente. As ações são feitas
em parceria com vários segmentos
sociais e possibilitam a realização de
obras de grande importância.
Na lista de ajuda a entidades filantrópicas, destaca-se a promovida na Associação Peter Pan, que recebeu apoio
na construção de seu Centro Pediátrico
de Atendimento a Crianças com Câncer
em Fortaleza. Também em evidência o
reforço na assistência médica e doação
de alimentos para o Lar Torres de Melo;
e a ajuda na manutenção das atividades
da Casa de Formação Missionária Lar da
Divina Providência. Neste caso, camas e
alimentos foram doados e vão beneficiar crianças e adultos carentes.
As mulheres do legislativo sabem

C

da importância da divulgação de seus
trabalhos sociais, tornando prioridade
a participação em campanhas com
vistas à arrecadação de fundos, como a
campanha “SOS Sertão”, realizada em
1993, cujo objetivo consistia em arrecadar alimentos e mantimentos para
a população vítima da estiagem que
assolou o sertão central naquele ano.
Outro alvo de atuação do MMLC é
a participação em campanhas de garantia dos direitos da mulher e pela
inclusão social de pessoas com deficiência. As esposas dos deputados veem
as ações solidárias como exemplos e
encaram os trabalhos sociais como um
forte incentivo à prática da solidariedade. Também de consideram ser um eficiente meio de conscientização da população acerca da questão do trabalho
voluntário como forma de contribuir
para o bem-estar do próximo. Neste
semestre foi entregue uma brinquedoteca ao Instituto Dr. Rocha Lima que dá
assistência e proteção à infância.

Bancadas menores > Pode parecer um paradoxo, mas, pelos cálculos que fizemos
e louvado em números que dificilmente nos trairão (mudanças partidárias, desistências,
mandatos não muito bem avaliados e outros...), pode-se perceber que algumas bancadas
ficarão bem menores, embora algumas coligações que já se desenham (como a dos
partidos ligados ao Governador Cid Gomes) e de alguns partidos (chamados pequenos)
devem aumentar.

Tucanos > Deputados da própria bancada do PSDB com 14 integrantes na ALEC,
admitem que o partido dificilmente passará dos 10. Até o momento não há candidaturas
“novas” com perfil de que serão exitosas nas urnas, fatalmente a bancada do PSDB será
bem menor que a atual.

PMDB e pequenos > Sacrificada com a saída dos deputados Ronaldo Martins e
Ana Paula Cruz e do suplente (no exercício, Guaracy Aguiar), para o PRB, afora a falta de
renovação de quadros para candidaturas com possibilidades de eleição, o PMDB é outra
bancada que deverá encolher. Os chamados partidos pequenos estão com potencialidade
já pré-campanha, de que vão apresentar surpresas. Voltaremos ao assunto.

BASTIDORES
1

O ex-deputado Agenor Neto (PMDB), que foi substituído na Assembleia pelo
próprio pai, Zé Ilo Dantas (PSDB), confirma que vai votar em suas bases, em:
Domingos Filho, Osmar Baquit e Giovani Sampaio.
2 Surgiram, nos últimos dias, alguns nomes cogitados para compor chapas senatoriais
(na situação e oposição). Anotem: Paes de Andrade (PMDB), Chiquinho Feitosa
(DEM), Alexandre Pereira (PPS), Walter Cavalcante (PHS) e José do Carmo (PSL).
3 Ex-deputados que estão trabalhando para retornar à Assembleia e, com
chances, anotem: Giovani Sampaio (Cariri), Ricardo Almeida (Centro-Sul), Gilberto
Rodrigues, Paulo Duarte (Vale Jaguaribano) e Pedro Uchoa (Maciço de Baturité).
4 Empresário Miguel Dias (PRB) incentivado a disputar um mandato eletivo em
2010. Fala-se, nos bastidores, que o mesmo seria um belo companheiro de chapa
senatorial. Aliás, o Grupo Cidade de Comunicação do qual é o Presidente apóia
Edson Silva para Federal e Vitor Valim, atual vereador do PHS, em Fortaleza, para
o Legislativo Estadual.

