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Sustentabilidade
com gestão das Águas
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de gestão das águas para municípios.
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Políticas > Interiorização

Sílvia Goes
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AL Notícias
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Olá, caro leitor! Os municípios cearenses contam agora com estratégias
específicas para seu desenvolvimento
sustentável, a partir da correta gestão
da água. Os planos estão nos Cadernos
Regionais das Bacias Hidrográficas do
Ceará, produzido pelo Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da
Assembleia Legislativa, a partir do Plano
Estratégicos de Recursos Hídricos, elaborado em 2009 pelo Pacto das Águas.
São 11 Cadernos, cada um apresentando informações específicas sobre a região, os principais problemas e soluções
para os recursos hídricos, que já foram
entregues pelo presidente Domingos
Filho aos municípios de Tauá, Crateús,
Nova Jaguaribara e Quixadá.
Esta edição do AL Notícias mostra,
ainda, o seminário realizado pela Assembleia para esclarecer aos eleitores
e parlamentares sobre a lei eleitoral em

vigor para o pleito deste ano. Em parceria
com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE),
o seminário “Processo Eleitoral 2010”
debateu questões como a propaganda
política, os prazos para prestação de contas dos candidatos, além de inovações no
pleito como a Lei da Ficha Limpa e o uso
da internet nas campanhas. Por meio do
INESP, a AL lançou um Guia Informativo
esclarecendo os principais pontos da Lei.
Voce lerá ainda, no AL Noticias, que a
Assembleia já está votando as consultas
plebiscitárias de 27 distritos que estão
pleiteando emancipação política. Os pedidos estão sendo encaminhados ao TRE
para que a consulta possa ser realizada
junto com as eleições deste ano.
Por fim, acompanhará as ações do
Movimento das Mulheres do Legislativo
Cearense voltado para a área de ação social e campanhas de doações. Boa leitura
e continue conosco.
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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.

Olá Silvia Goes!
Fico feliz pelo presidente, deputado
Domingos Filho ter criado a lei que
cria novos municípios. Assim, distritos
importantes como a minha Grande Jurema
poderão ter a sua independência política,
terão poder e autonomia política sem
depender do município sede. Jurema há
tantos anos luta para ser emancipada e
agora estamos apenas a um pulo desse
sonho. Cordialmente,
Rodrigo dos Santos Beserra
Bom Jardim,CE

Sra. Editora,
É muito gratificante ver a disposição da
Assembleia Legislativa em se aproximar das
comunidades do Interior cearense. Tenho
acompanhado essas iniciativas através dos
vários veículos de comunicação que a Casa
oferece atualmente aos cidadãos. Mas o que
mais me chamou atenção, foi o programa
MunicipAL que vem, na minha opinião,
coroar as demais iniciativas e complementar
programas que estão sendo desenvolvidos
em parceria com a Unilece. Parabéns à Mesa
Diretora e a TV Assembleia.
Abdon M. Loureiro
Aquiraz,CE

Prezada Silvia Goes,
Me sinto na obrigação de parabenizar as
equipes do jornal AL Noticias e da revista
Plenário pelo excelente trabalho que
realizam. São duas publicações excelentes,
informativas, que têm contribuído muito
para a formação política dos meus
alunos. Matérias das duas publicações já
renderam trabalhos de classe que tiveram
resultados muito interessantes.
Abraço
Jandira de Almeida Onofre
Fortaleza,CE

AL elabora plano de gestão
de recursos hídricos para
municípios cearenses.
Cadernos contêm
estratégias específicas
para impulsionar o
desenvolvimento de
cada região.
>> Açude de Orós

s municípios do Ceará contam, agora, com estratégias
específicas para seu desenvolvimento
sustentável, a partir da correta gestão
da água e convivência com o semiárido. Esse é o objetivo principal dos Cadernos Regionais das Bacias Hidrográficas do Ceará, produzido pelo
Conselho de Altos Estudos e Assuntos
Estratégicos da Assembleia Legislativa, a partir do Plano Estratégicos de
Recursos Hídricos, elaborado em 2009
pelo Pacto das Águas.
São 11 Cadernos, cada um apresentando informações específicas sobre a
região, os principais problemas e soluções para os recursos hídricos. São
pontos tirados das discussões com

O

os participantes do Pacto das Águas,
realizadas em 2009 em todas as regiões do Estado. O Plano Estratégico de
Recursos Hídricos traz as ações e articulações pactuadas. Apresenta, ainda,
as instituições comprometidas com a
melhoria e a preservação dos recursos
hídricos para todas as gerações.
Com os documentos em mão, as
instituições podem se empenhar na
execução das ações pactuadas e ainda cobrar do poder público a sua realização. Os documentos estão sendo
entregues aos municípios pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Domingos Filho (PMDB) e por
Eudoro Santana, secretário-executivo
do Conselho de Altos Estudos e As-

suntos Estratégicos da Casa.
Os dois primeiros cadernos foram
lançados no dia 11 de junho, nos municípios de Tauá e Crateús. No dia 18
de junho foram entregues nos municípios de Nova Jaguaribara e em Quixadá. E, no dia 24, foi a vez de Sobral.
Domingos Filho tem destacado que
a elaboração desses cadernos é fruto
do somatório dos esforços do Pacto
das Águas, para oferecer à sociedade
subsídios para o planejamento e o monitoramento essenciais ao desenvolvimento pretendido pelo nosso Estado
na convivência com o semiárido.
O secretário executivo do Conselho,
Eudoro Santana, afirma que os cadernos juntam-se ao Plano Estratégico

para evidenciar os vários aspectos socioeconômicos e climáticos, além de
propor as ações corretas a serem desenvolvidas em cada zona. Segundo Eudoro, as propostas foram tiradas a partir
da análise da realidade de cada região,
diagnosticada nas reuniões realizadas
nos 184 municípios do Ceará, dos quais
90% aderiram ao Pacto das Águas.
Um dos aspectos do levantamento,
conforme o secretário, se refere à qualidade da água. Segundo ele, este é um
dos grandes problemas, pois a maioria
da população do interior ainda consome água transportada por carros-pipas,
que nem sempre é potável. Para Eudoro,
extinguir esse consumo é um dos desafios que o Governo tem pela frente.

saiba+

>> Deputado Nenen Coelho (PSDB), presidente Domingos Filho (PMDB), secretário-geral do
Conselho, Eudoro Santana e prefeito de Tauá, Odilon Aguiar.

BACIAS
A Bacia do Alto Jaguaribe é a principal da região e também a maior do Estado.
Percorre uma extensão de aproximadamente 325 km até alcançar o açude Orós, seu
principal reservatório. Além de Tauá, ela é integrada pelos municípios de Acopiara,
Aiuaba, Arneiroz, Catarina, Farias Brito, Iguatu, Jucás, Nova Olinda e Orós.
A outra bacia importante da região é a Poti-Longá, formada pelos rios Poti e
Longá, situadas na porção ocidental do Estado, cobrindo uma área equivalente a
12% do território cearense. As duas englobam, além de Crateús, 18 cidades, entre as
quais estão Croatá, Guaraciaba do Norte, Independência, São Benedito, Ibiapina, Ipu,
Nova Russas, Tianguá, e Viçosa do Ceará.
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Mudanças > Legislação

Assembleia discute novas regras
do Processo Eleitoral 2010

Guia Informativo esclarece regras para eleição de 2010

Debate foi realizado em parceria com a
Justiça Eleitoral do Ceará.
o dia 03 de outubro, 5,6 milhões
de eleitores cearenses devem ir
às urnas para escolher o novo presidente da República, governadores, senadores, além de deputados estaduais e federais. A largada oficial para a
campanha só será dada no dia 06 de
julho, mas candidatos e população já
estão de olho nas novas regras para o
processo eleitoral de 2010.
Com o objetivo de esclarecer os
eleitores e parlamentares sobre os ditames da nova lei eleitoral, a Assembleia
Legislativa realizou, no último dia 14 de
junho, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o seminário “Processo Eleitoral 2010”. O evento contou
com a presença de deputados, juízes e
técnicos do TRE, que debateram sobre
questões diversas como a propaganda
política, os prazos para prestação de
contas dos candidatos, além de inova-

ções no pleito como a Lei da Ficha Limpa e o uso da internet nas campanhas.
Durante o debate, o presidente da
Assembleia Legislativa, deputado Domingos Filho (PMDB) fez um resgate
histórico sobre a trajetória do voto no
País. Segundo ele, as eleições simbolizam a forma mais democrática de representar o desejo de uma sociedade
por mudanças. “Para dar legitimidade
à democracia o processo eleitoral tem
que permanecer imaculado do princípio
ao fim”, defendeu.
Na ocasião, houve o lançamento
do Guia Informativo do Processo Eleitoral 2010. Elaborado pelo Instituto de
Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Estado do Ceará (Inesp), da
Assembleia Legislativa, o livreto contém
todas as informações sobre a nova legislação eleitoral.
Para o diretor da Escola Judiciária
José Leomar

N

Cartilha foi editada pelo Inesp em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral.

>> Presidente do TRE, desembargador Gerardo Brígido, presidente Domingos Filho
(PMDB) e deputado Téo Menezes (PSDB).

Eleitoral, juiz Francisco Luciano Lima
Rodrigues, um dos maiores avanços das
eleições deste ano será a aplicação da
Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar
135/10), que altera a Lei das Inelegibilidades (LC 64/90).
Segundo o magistrado, a nova lei
prevê que candidatos condenados criminalmente por órgão colegiado, ainda
que caiba recurso, ficarão impedidos de
obter o registro de candidatura, pois serão considerados inelegíveis. Além disso, ela amplia prazos de inelegibilidade
de três para oito anos. “É uma lei de
iniciativa popular que marca a luta da
sociedade contra a corrupção eleitoral e
o desejo de uma ampla reforma política”, disse o juiz.
De acordo com o deputado Teo Menezes (PSDB), um dos requerentes do
seminário na AL, a Lei da Ficha Limpa
mostra o descrédito que a população
tem tido com alguns políticos. “As leis
são claras e a sociedade tem um papel
importante dentro delas”, afirmou. Já
Ely Aguiar (PSDC) também destacou o

rigor da lei diante da punição de candidatos com maus antecedentes. “É
um avanço muito grande, pois quem é
inescrupuloso, engana o cidadão, não
pode representar o povo”, defendeu o
parlamentar.
Com relação ao financiamento, o
juiz Luciano Rodrigues informou que,
caso sejam constatadas irregularidades nos fundos de campanha, os
candidatos serão responsabilizados.
Segundo ele, para que as contas do
candidato não sejam desaprovadas,
os recursos devem passar por conta
bancária. “O partido que descumprir
essas regras poderá perder o fundo
partidário”, advertiu.
O juiz também ressaltou a possibilidade de os candidatos receberem doações por meio de cartões de crédito pela
internet ou nos comitês postulantes. No
entanto, a doação só pode ser feita por
pessoas físicas e o prazo é até o dia das
eleições. “O cartão de crédito não pode
ser corporativo, nem de pessoa jurídica
e emitido fora do país”, informou.

Em setembro do ano
passado, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
sancionou a reforma
eleitoral que define as
principais regras para
a campanha de 2010.
Acompanhe abaixo o que a
lei determina, contemplando
os novos meios eletrônicos
de comunicação, inclusive.
Essas inovações também
estão contidas no Guia
Informativo editado pela
Assembleia, por meio do
Inesp, em parceria com o
Tribunal Regional Eleitoral:

Liberdade na internet:

Debates:

O projeto aprovado estabelece a “livre manifestação do
pensamento, vedado o anonimato, durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores
– internet -, assegurando o direito de resposta”. Antes
da reforma eleitoral, a campanha na internet não tinha
legislação específica.

As emissoras de rádio e televisão continuam obrigadas a
convidar todos os candidatos quando forem realizar debates.
Mas o debate poderá ser realizado com as regras sendo
aceitas por 2/3 dos candidatos, o que permite a realização
sem a presença de todos os concorrentes. A web não sofrerá
qualquer restrição.

Blogs, sites e redes de relacionamento:

Programas sociais:

A lei permite aos candidatos manter blogs, sites pessoais e
páginas em redes de relacionamento, como o Orkut, Facebook e Twitter, durante o período eleitoral.

As entidades de assistência social vinculadas a candidatos
não poderão criar ou ampliar programas em ano eleitoral.
Candidatos a cargos do Executivo continuam proibidos de
participar de inaugurações de obras públicas nos três meses
anteriores à eleição.

Mensagens eletrônicas:
Os candidatos podem usar “outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica” durante a
campanha eleitoral. Nesse caso podem ser enquadradas as
mensagens enviadas por celulares (torpedos).

Doações:
Fica permitida uma inovação no sistema de arrecadação das
campanhas, semelhante ao que já ocorre em outros países,
como os Estados Unidos. O eleitor poderá fazer doações
aos candidatos ou aos partidos, pela internet, inclusive com
cartão de crédito.

Impressão de votos:
Uma parcela dos votos, para efeito de amostra, será impressa
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em cada eleição. Os votos
impressos mantêm o anonimato do eleitor e poderão ser
usados para determinar uma eventual recontagem.

Voto em trânsito:
O eleitor poderá votar caso não esteja em seu domicílio eleitoral.
A medida, entretanto, vale apenas para votos em candidatos à
Presidência da República. O sistema é adotado em outros países,
como os EUA, onde é possível votar até pelo correio.

saiba+
Palanque na Web
Uma das novidades da corrida
eleitoral deste ano é a possibilidade dos
candidatos fazerem a campanha na
internet em sites, blogs e em perfis nas
redes sociais como Orkut, Facebook e
Twitter. Segundo o juiz do TRE Heráclito
Vieira, a Lei 12.034/2009 determina que,
no caso de sites do candidato ou do

partido, a propaganda virtual deve ser
feita em provedor estabelecido no País.
O magistrado explicou que é
proibida, ainda que gratuitamente, a
veiculação de propaganda eleitoral na
web, em sites de pessoas jurídicas (com
ou sem fins lucrativos) e oficiais ou
hospedados por órgãos ou entidades da

administração pública direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
Ainda durante o debate, o procurador
da Assembleia Legislativa, Hélio Parente,
criticou o fato de, depois de 20 anos
de redemocratização do País, a Justiça
Eleitoral ainda se preocupar com

propaganda em muros, brindes, cartazes
etc. “É um enorme atraso. Quem deve
se preocupar com isso são os partidos
políticos. Cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar
a compra de votos, captação ilícita de
sufrágio e a apuração eleitoral. As únicas
propagandas que ela deve monitorar são
as de rádio e televisão”, finalizou.
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flash do parlamento

Vista do Plenário 13 de Maio durante a palestra Processo Eleitoral 2010.

Deputado Artur Bruno (PT).

Deputado Guaracy Aguiar (PRB).

Presidente do TRE, desembargador Gerardo Brígido.

Deputado Téo Menezes (PSDB) que também
subscreveu o pedido para realização da palestra.

Processo eleitoral 2010 e
Medalha Chico Mendes são
destaques no plenário da AL
O Plenário 13 de Maio, da Assembleia Legislativa do Ceará, sediou no mês de junho um debate
sobre o Processo Eleitoral de 2010, a pedido dos deputados Domingos Filho (PMDB), Teo Menezes
(PSDB) e Ely Aguiar (PSDC). Desenvolvido em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral foi
promovido pelo Inesp. O Plenário também foi palco da homenagem a ambientalista Dolores Feitosa,
agraciada com a Medalha Chico Mendes e de homenagem ao Liceu de Maracanaú. Extra plenário:
em destaque as oficinas do Pacto pela Vida, que buscam a prevenção e combate ao uso de drogas.

Ex-deputado Antônio Câmara cumprimenta a
ambientalista homenageada.

Deputado Nelson Martins (PT), Dolores Feitosa e Tereza
Sales, presidente do Conpam.

Deputado Ely Aguiar (PSDC), um dos autores
da solicitação do debate no plenário.

Deputado Professor Teodoro (PSDB).

Representantes de entidades e instituições discutem problema
das drogas na oficina do Pacto pela Vida.

Presidente Domingos Filho (PMDB) apresenta a Cartilha
editada pelo Inesp contendo a legislação eleitoral de 2010.

Secretário dos Esportes, Ferrúcio Feitosa; prefeito de Tauá, Odilon Aguiar; presidente da AL, Domingos Filho (PMDB);
ambientalista Dolores Feitosa; e Ilzamar Mendes, viúva de Chico Mendes.

Professor Antônio Nóbrega, presidente do Inesp.

Deputado Júlio César (PSDB) com professores e alunos do Liceu de Maracanaú.
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Distritos > Consultas

AL autoriza plebiscitos e encaminhará solicitações ao TRE
Objetivo da Mesa Diretora é que consultas sejam realizadas com as eleições deste ano.
hega a 27 o número de distritos
em condições de conseguir a
emancipação política. A Assembleia já
iniciou a votação dos projetos de decretos legislativos autorizando a realização
de consulta plebiscitária sobre a emancipação política. Até meados de junho a
Casa já havia aprovado decreto para realização de plebiscitos em 19 distritos que
tiveram os pedidos aprovados e publicados no Diário Oficial. Mais três decretos
haviam sido lidos em plenário (Camará e
João de Castro, em Aquiraz; Nova Floresta e Feiticeiro, em Jaguaribe; e Lisieux,
Macaraú, Trapiá e Malhada Grande, em
Santa Quitéria).
Outros sete distritos que tinham pendências conseguiram solucioná-las, e
agora aguardam somente a publicação
no DOE. Portanto, em breve, seus respectivos decretos estarão sendo votados em
plenário, conforme informou o presidente da Comissão de Triagem, elaboração
de Projetos e Criação de Novos Municípios, L.C.Mourão.
O presidente da Casa, deputado
Domingos Filho (PDB), disse que os pedidos serão encaminhados ao Tribunal
Regional Eleitoral (TRE) para que o órgão possa realizar o plebiscito. Aprovado
pela população, o pedido de emancipação volta a Assembleia para votação em
plenário, e finalmente, ser encaminhado
para sanção pelo governador Cid Gomes.
Antes de serem aprovados, todos os pedidos passaram por um levantamento de
informações junto ao IBGE, Ipea, Tesouro
Nacional, Sefaz, Prefeitura e TRE. Foram
analisados requisitos que dispõem sobre
a população, economia e infraestrutura.
Os 19 pedidos aprovados são dos distritos: Amanari, Antonio Diogo, Iguape,
Itapebussu, José de Alencar, Juritianha,
Jurema, Mineirolandia, Nova Floresta
Feiticeiro, Lisieux /Macarau/Trapiá/Ma-

lhado Grande, Parajuru, Pajuçara, Palestina, Santa Teresa do Trici, Ponto da Serra,
Santa Felícia, São João do Aruaru, São
Pedro do Norte e Sucesso. Já os pedidos
dos distritos de Almofala, Caipu, Cruxati,
Flores, Lima Campos, Monte Nebo e Pecém, antes com pendências nos requisitos exigidos, já resolveram o problema,
e agora, aguardam publicação no DOE,
para que também possam ser feitos seus
respectivos decretos legislativos, e tramitação na AL.
O objetivo dos parlamentares, definido em reunião da Mesa Diretora, é que
o plebiscito seja realizado juntamente
com as eleições deste ano. Na reunião
da Mesa, no final de maio, foram apro-

C

vados os 19 pedidos de emancipação.
De acordo com o presidente Domingos
Filho (PMDB), das 57 solicitações – 50
de emancipações e sete de incorporação – que chegaram a AL, apenas esses
19 atendiam a todos os requisitos que
a lei determina. Onze não preencheram
o requisito que dispõe sobre a população; dez ao requisito econômico e dez
a questão da infraestrutura. No entanto, o parlamentar explicou que a Mesa
Diretora optou por dar um prazo de 15
dias para que esses distritos que não
atenderam as determinações acerca da
infraestrutura, apresentassem suas defesas, sendo que conseguiram resolver
as pendências até meados de junho.

Distritos com decretos aprovados
para realização de plebiscitos
DISTRITOS
Amanari
Antonio Diogo
Iguape do Ceará
Itapebussu
José de Alencar
Juritianha
Mineirolandia
Nova Jurema
Pajuçara
Palestina do Cariri
Parajuru
Ponto da Serra
Santa Elícia
Santa Tereza do Trici
São João do Aruaru
Camará/João de Castro
Lisieux/Macaraú/Trapiá/Malhado Grande
Nova Floresta/Feiticeiro
São Pedro do Norte
Sucesso
FONTE: Anuário do Ceará 2008/2009

MUNICIPIO MÃE
Maranguape
Redenção
Aquiraz
Maranguape
Iguatu
Acaraú
Pedra Branca
Caucaia
Maracanaú
Mauriti
Beberibe
Crato
Acopiara
Tauá
Morada Nova
Aquiraz
Santa Quiteria
Jaguaribe
Jucás
Tamboril

Fonte: Comissão de Triagem, elaboração de Projetos e Criação de Novos Municípios da AL.

Fábio Duque

Domingos defende critérios rigorosos
para criação de municípios.

>> Presidente da Alesp, deputado Barros Munhoz (PSDB-SP); presidente da Unale,
deputado Clóvis Ferraz (DEM-BA); e presidente da Alece, deputado Domingos Filho
(PMDB-CE) em Belo Horizonte.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Domingos Filho (PMDB),
defendeu, durante palestra na XIV Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale),
em Belo Horizonte, dia 27/05, que a
criação de novos municípios deva obedecer a critérios técnicos e rigorosos. O
parlamentar, que preside também o Colegiado dos Presidentes das Assembleias
Legislativas do Brasil (CPAL) e o Parlamento Nordestino (Parlatino) foi convidado a falar sobre o assunto por ser
o autor da Lei Complementar Estadual
84/2009, que dispõe sobre a criação, incorporação, fusão e desmembramento
de municípios no Ceará.
Ao falar sobre a experiência da AL
do Ceará de legislar sobre o assunto,
Domingos explicou que a Lei pode ser
aprovada após a atualização da Constituição estadual que, dentre outras
alterações, modificou do artigo 31, permitindo assim que o Legislativo tivesse a
prerrogativa de editar lei disciplinando a
criação de novos municípios no Estado.
Além dos critérios técnicos, o parlamentar observou que a emancipação
demanda a definição de meios de capacitação de receitas próprias. Segundo
ele, a emancipação “é pressuposto de
desenvolvimento local, pois é condição
da oferta de serviços básicos de qualidade para seus cidadãos”.

Assim, segundo ele, o processo leva
o distrito emancipado a adquirir vantagens como o gerenciamento direto
dos recursos, melhoria da prestação de
serviços básicos, desenvolvimento da
economia local, geração de emprego e
renda, melhoria da qualidade de vida e
o aumento da autoestima da população.
Durante a exposição, o parlamentar cearense fez ainda um histórico
das emancipações no Ceará e declarou
que 57 distritos entraram com pedido
de emancipação junto à Assembleia
cearense. “Somente 19 atenderam até
agora aos requisitos que a lei determina”, informou, citando como exemplo
o distrito de Jurema, em Caucaia, que é
um dos mais populosos do Brasil a pleitear a emancipação. “Jurema tem 132
mil habitantes. Com sua emancipação
será o quinto município do Estado em
população e estará entre os dez maiores
economicamente”, completou.
Finalizando, o parlamentar deixou
claro que o distrito, para se emancipar,
deve superar todas as exigências legais
necessárias e não prejudicar o município mãe. O presidente fez questão de
destacar ainda que, “o que o município
mãe deixar de receber também deixará
de gastar, pois passará todas as obrigações para o novo município”. E finalizou:
“Tanto o novo município como o já existente só tem a ganhar”.

10 | alnotícias

alnotícias | 11

Ação Parlamentar

cultura
alIndica

Uma atração dedicada a
divulgar a música cearense.

Confira as ações e projetos dos parlamentares
PAGAMENTO
DE MULTAS

INFORMAR E EDUCAR

SINAIS SONOROS

Projeto de indicação do deputado Welington Landim (PSB), que
tramita na Assembleia Legislativa,
propõe a criação pelo Departamento de Trânsito do Estado do Ceará
(Detran), de condições que possibilitem aos usuários inadimplentes
efetuar o pagamento de seus débitos na ocasião da blitz. O projeto estabelece ainda que, caso a blitz seja
realizada em locais sem segurança,
onde motoristas e passageiros têm
suas vidas colocadas em risco, ou
entre 23 e 4 horas da manhã, o Detran deverá oferecer transporte ao
motorista, no caso de apreensão de
sua carteira ou veículo.

Dois projetos de indicação do
deputado Hermínio Resende (PSL)
tratam da colocação de placas informativas próximo às placas indicativas de nomes de logradouros
nas áreas urbanas e dos municípios do Estado. Estas placas devem
conter breve referência acerca da
denominação do logradouro, seja
pessoa, data, fato histórico, fato
geográfico ou outro reconhecido pela comunidade em áreas de
grande potencial turístico. O texto
da placa deverá ser escrito com
letras maiúsculas de fácil leitura e
compreensão, exposto em local visível ao público, possibilitando sua
visualização à distância.

Projeto de Lei da deputada Lívia
Arruda (PMDB), em tramitação na
Assembleia Legislativa, determina a
instalação de sinais sonoros nos semáforos das principais vias públicas
do Estado para facilitar a travessia
de pessoas com deficiência visual. O
projeto prevê que a instalação dos
dispositivos sonoros será precedida
de campanha informativa e educativa destinada à população em
geral e aos condutores de veículos
em particular. A iniciativa está respaldada nas leis nºs 10.048/2000 e
10.098/2000, que dão prioridade ao
atendimento e a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

O deputado Edson Silva (PSB)
propôs, por meio de projeto de lei,
a instituição de regime especial
de atendimento psicoterápico e
em cirurgia plástica para mulher
vítima de violência doméstica, nos
serviços públicos de saúde de referência. A proposta prevê o atendimento especial quando o dano
físico necessite de realização de
procedimento estético reparador. O
projeto determina, ainda, a promoção de capacitação dos profissionais de saúde, para o acolhimento e
a assistência de forma humanizada
e ética às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

A Campanha Paz dos Estádios:
Um Gol de Placa foi proposta pelo deputado Ferreira Aragão (PDT),
por meio de projeto de lei. O objetivo é difundir a cultura de paz
nos estádios do Estado. Segundo
o parlamentar, o futebol como manifestação cultural tem dimensões
positivas ligadas ao espetáculo, à
motivação e à alegria das pessoas.
Infelizmente, o futebol como arte,
tão apreciado pelos brasileiros, nem
sempre é a regra presente nos estádios, trazendo também a violência
tanto entre os jogadores, quanto
entre torcedores, afastando essa
opção de lazer das famílias. A idéia
do projeto é educar para prevenir.

>> Welington Landim (PSB)

>>Hermínio Resende (PSL)

>> Lívia Arruda (PMDB)

>> Edson Silva (PSB)

>> Ferreira Aragão (PDT)

CIRURGIA
REPARADORA

PAZ NOS ESTÁDIOS

A maioria das placas denominativas de logradouros públicos
ou de cidades homenageia pessoas
ou entidades, ou se relacionam a
fatos históricos, porém não consta
a referência de quem foi ou que
fato relevante deu ensejo à homenagem. A identificação será uma
maneira tanto de informar o cidadão como de resgatar a memória
daquela pessoa, data ou fato homenageado. A iniciativa beneficiará a toda a população que transita
pelas vias e municípios, resgatando
e disseminando a memória cultural
das localidades junto aos seus moradores e visitantes.

que não alcançaram grande sucesso
aqui, mas são bastante populares em
outros estados também têm vez na
atração, como Myrlla Muniz, cantora
cearense muito popular em Brasília, e
que teve seu último trabalho divulgado no Qual o Tom do Ceará? A seguir,
indicações de discos de cantores e
compositores cearenses que já passaram pelo programa.

serviço
O programa Qual é o Tom do
Ceará é produzido e apresentado
pelo jornalista e radialista
Jânio Alves e vai ao ar todos os
sábados, às 11h, com reprise às
quartas-feiras às 23h.

+MÚSICA

O que muda para você?
O Projeto de Lei tem por
objetivo permitir ao motorista
inadimplente com o IPVA, licenciamento, seguro obrigatório
anual e demais pendências a efetuar pagamento no local da blitz.
A medida visa dar uma oportunidade ao usuário de ficar em dia
com o Estado, sem que tenha
seu carro apreendido e rebocado. Objetiva também dar maior
segurança aos motoristas e passageiros, já que, acontece de ser
realizada blitz em locais ermos
e em horário tarde da noite, em
que, na maioria das vezes, não
existem táxis e ônibus.

programa Qual o Tom do Ceará? da rádio FM Assembleia
(96,7 MHz), é uma atração voltada exclusivamente para a música cearense.
O produtor e apresentador do semanal,
o jornalista Jânio Alves, recebe grandes
artistas da cena musical cearense, que
contam suas histórias e apresentam
seu trabalho para os ouvintes.
Segundo Jânio Alves, o objetivo do
programa, que retornou à grade de
programação da FM Assembleia em
fevereiro deste ano, é “mostrar para os
ouvintes o que há de melhor na música do Ceará”, dando destaque a artistas
que não têm oportunidade de mostrar
seu trabalho ao grande público.
Grandes nomes da cena local já
passaram pelo Qual o Tom do Ceará?
como Kátia Freitas, David Duarte e
Cristiano Pinho, por exemplo. Artistas

O

Com a implantação do projeto,
os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão
estar equipados com mecanismo
que emita sinal sonoro intermitente e sem estridência, ou com mecanismo alternativo, que sirva de
guia ou orientação para a travessia
de pessoas portadoras de deficiência visual, se a intensidade do fluxo de veículos e a periculosidade
da via assim determinarem, bem
como mediante solicitação dos
interessados. A medida representa
mais uma alternativa de inclusão
social das pessoas com deficiência.

A iniciativa fortalece a legislação estadual na atenção à saúde pública das mulheres vítimas
de agressão, contribuindo para
a formação da rede de cidadania de atenção à mulher. Não
raro, as mulheres são obrigadas
a conviver tanto com o trauma
resultante da agressão, como
cicatrizes e outros danos físicos
incapacitantes que as obrigam
a abandonar suas rotinas. A reparação pelo atendimento na
área de cirurgia plástica pode
devolvê-las para a vida, para o
trabalho e a auto-estima.

A campanha seria difundida antes, durante e após as
partidas dos campeonatos cearenses, nos órgãos de comunicação e por meio de peças
publicitárias, mostrando as
vantagens da cultura de paz
e combatendo a violência nos
estádios. Para o deputado,
“já é tempo dessa realidade
mudar, e tentarmos reavivar
a cultura de paz nos jogos de
futebol, através de campanhas educativas promovidas
pelo Poder Público tratando
da temática”.

Doze canções de amor e um
blues desesperado, de Myrlla
Muniz, surgiu a partir de uma
parceria da cantora com João
Marinho e Rosenberg Cariri.
O álbum, conceitual, narra a
história de amor de um casal,
desde o início ao término, e
ao retorno logo em seguida.
Um disco indispensável para
os fãs da cantora.

O disco Pessoa faz parte da discografia solo do guitarrista Cristiano Pinho. Na obra, lançada em
1996, o músico além de mostrar
sua habilidade nas cordas, também atua na produção. Cristiano
é membro da banda que acompanha o cantor Raimundo Fagner que lhe atribui fundamental
importância na confecção de
seu último trabalho.

O Quinteto Agreste é um dos
agrupamentos mais cultuados da cena musical cearense.
Existindo há mais de 30 anos,
o grupo lançou apenas dois álbuns e um compacto. Seu último
álbum, Caminhando Sempre, de
2003, foi muito festejado, tanto
pela crítica quanto pelo público,
e suas 2000 cópias desapareceram rapidamente das prateleiras.

Mais um membro da novíssima
geração de cantores e compositores do Ceará, Isaac Cândido
lançou o seu CD “Isaac Cândido”,
depois de participar de vários
discos coletivos. O CD registra
suas parcerias com Marcus Dias,
seu parceiro mais constante, e
outras canções. Isaac também
atuou na produção do álbum
que foi lançado em 2007.

“K”, de 1995 é o primeiro CD solo
de Kátia Freitas. Foi produzido
por ela em parceria com Cristiano Pinho, seu marido, que também fez os arranjos e a direção
musical do CD. Uma das canções
do disco, “Coca-colas e iguarias”
de Valdo Aderaldo, foi bastante
executada em São Paulo e incluída no CD “A Gema do Novo, vol
2”, da Rádio Musical FM.
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Movimento > Assistência

Política Especial
por Antonio Viana de Carvalho

Mulheres do Legislativo
Cearense prosseguem com
visitas e doações.

Radialista e Jornalista – site www.antonioviana.com.br

Parlamento na disputa
Os atuais dirigentes da Assembleia - todos são candidatos nas eleições de
outubro vindouro. O Presidente Domingos Filho (PMDB), 1° vice - Gony Arruda
(PSDB), 1° Secretário – Zezinho Albuquerque, 2° Secretário – Fernando Hugo
(PSDB), 3° Secretário - Hermínio Resende (PSL), 4° Secretário – Osmar Baquit
(PSDB) são candidatos à reeleição. Francisco Caminha, 2° vice-presidente e
pertencente ao PHS, confirma postulação à Câmara Federal.
Paulo Rocha

Casa de Acolhimento São João Gabriel Perboyre e
Casa da Gestante recebem donativos.

>> Norma Soares e gestantes da Casa da Gestante do Hospital César Cals

Movimento das Mulheres do
Legislativo Cearense – MMLC dá
continuidade as suas atividades de ação
social e campanhas de doação e acompanhamento de programas para setores
vulneráveis da nossa comunidade. Desde
o mês de maio, quando se comemorou o
Dia das Mães, a entidade vem realizando
uma série de ações voltadas para o atendimento às mães, gestantes e crianças.
Sob o comando de Norma Soares,
esposa do deputado Professor Teodoro
(PSDB), elas visitaram a Casa de Acolhimento São João Gabriel Perboyre, no
bairro Antônio Bezerra, casa que acolhe
mães e crianças que vem de cidades do
interior para tratamento de câncer. O local é mantido pelas Filhas da Caridade de
São Vicente de Paulo e sobrevive de doações, segundo nos informou a Ir. Excelsa. O MMLC doou gêneros alimentícios,
vestidos e materiais de higiene pessoal
para as mães e pais que ali se encontram
acompanhando os filhos em tratamento

O

de saúde.
Acompanhada de Gabriela Férrer, esposa do deputado Heitor Férrer (PDT), de
Meire Costa Lima (esposa do deputado
Júlio César) e de Valeska Ferreira (esposa do deputado Ferreira Aragão) a presidente do Movimento, Norma Soares,
esteve na Casa da Gestante mantida pelo
Hospital e Maternidade César Cals onde
são recebidas para acompanhamento,
mulheres que apresentam um quadro de
gravidez de risco que inspiram cuidados
especiais. Lá elas têm atendimento médico diário e alimentação adequada, além
de acompanhamento psicológico.
Segundo a coordenadora Lúcia Alencar a procura pelo local é grande, mas
devido às acomodações serem limitadas em dez vagas, não têm condições
de acolherem mais gestantes. O MMLC
doou kits contendo uma bolsa baby bag,
fraldas de pano e descartáveis, roupinha
para o bebê, sapatinho e meia, sabonete
e camisola para a gestante.

Quadro Geral
Dos 46 deputados eleitos em 2006, dois foram eleitos prefeitos
no pleito de 2008 e, renunciaram aos seus mandatos, para
constitucionalmente, como fizeram, assumir as respectivas prefeituras,
no caso, Sávio Pontes (PMDB, em Ipu) e Washington Goes (PAN-PTB,
em Caucaia). A eleição dos dois parlamentares ensejou a convocação e
consequente efetivação dos suplentes Ana Paula Cruz (que já deixou o
PMDB e foi para o PRB) e Vanderlei Pedrosa (pelo PAN-PTB).

Saiba mais
Além de Francisco Caminha (PHS), também anunciam candidaturas à Câmara
Federal, os deputados João Ananias (PC do B), Edson Silva (PSB) e Artur Bruno,
do PT. Como o deputado José Ilo Dantas (PSDB), em tratamento de saúde desde
fevereiro de 2007 não é mais candidato, a Assembleia já apresenta uma renovação
automática de sete (7) cadeiras, na relação da atual, com a próxima legislatura.
E os outros
Todos os demais deputados efetivos e com assento na Assembleia têm
afirmado à imprensa que devem postular a reeleição. Como o prazo das
convenções partidárias tem como data-limite o dia 30 de junho, é preciso
aguardar para sabermos se o quadro foi exatamente igual ao que se previa
no início do mês. Nos bastidores, a informação era de que, pelo menos
três ou quatro dos atuais deputados, por diversas circunstâncias poderiam
abandonar o barco. Mais motivos para conferirmos.
Bancada do rádio
Diretamente ligados ao Rádio e ou Televisão, os deputados Moésio Loiola (PSDB),
Gomes Farias (PSDC), Ely Aguiar (PSDC) e Ferreira Aragão (PDT), confirmam suas
candidaturas à reeleição. No noticiário político, afirma-se que teremos pelo menos
uns vinte candidatos à Assembleia vinculados aos meios de comunicação. Um dos
mais comentados é o atual vereador do PHS, em Fortaleza, Vitor Valim.
E os de branco?
O Legislativo Estadual nunca teve tantos integrantes igualmente médicos por
profissão. São eles: Fernando Hugo (PSDB), Hermínio Resende (PSL), Antonio Granja,
Wellington Landim, José Sarto e Roberto Cláudio (PSB), Carlomano Marques,
Lucílvio Girão (PMDB) e Heitor Férrer (PDT) - todos postulantes à reeleição.

