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O

lá, amigo leitor!
Antes de anunciar as
novas medidas do Parlamento Estadual, quero agradecer
por colaborar conosco nas nossas
edições. A sua participação é fundamental, porque a meta aqui é
compartilhar. A prova disso é que
estamos trabalhando para ampliar
cada vez mais os mecanismos de
aproximação com a sociedade.
Para tanto, a Assembléia Legislativa do Ceará concluiu no início
de março, a primeira etapa da ampliação dos seus espaços de produção legislativa. Foram entregues
aos deputados estaduais 10 gabinetes reformados e ampliados. As
obras, iniciadas em dezembro de
2007, aumentaram em até 17m² a
área total de cada escritório.
O leitor já deve ter percebido o
quanto tem aumentado a produ-

ção legislativa. O Parlamento acabou de lançar, por meio do Conselho de Altos Estudos e Assuntos
Estratégicos da Casa, o Pacto das
Águas, uma iniciativa pioneira que
surgiu no ano de 2007.
Trata-se de uma ferramenta
criada com o objetivo de promover um diálogo entre as instituições públicas e a sociedade civil,
para a elaboração de um plano
estratégico de desenvolvimento
hídrico para o Estado do Ceará.
Temas importantes foram
pauta nesse início de ano: no dia
25/02, a Assembléia do Ceará sediou a solenidade de lançamento
da XII Conferência Nacional dos
Legislativos Estaduais, que será
realizada de 28 a 30 de maio deste
ano, em Fortaleza. No centro dos
debates estará também a atualização das Constituições estaduais,

com foco na iniciativa pioneira
da Assembléia do Ceará, cujo
principal eixo é a emenda que
altera o artigo 60, permitindo a
ampliação das prerrogativas dos
parlamentares estaduais.
Agora, esta informação interessa muito a você leitor, porque
o Assembléia Notícias terá uma
circulação mensal de 80 mil exemplares e vai ser distribuído junto
aos jornais Diário do Nordeste, o
Estado e o Povo. Trata-se de mais
uma parceria do Legislativo Estadual com a sociedade.
Como você vê, estamos sempre em dia nas discussões de
temas pertinentes à nossa realidade, com o objetivo de tornar a
sociedade melhor. Continue nos
acompanhando e colaborando.
Espero você.
Boa Leitura!

Artigo

Um mês muito produtivo
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A

s atividades da nossa
Assembléia
Legislativa na primeira
quinzena deste mês de março
justificam a afirmativa de que é
realmente a Casa do Povo. Além
de matérias importantes aprovadas, como a enviada pelo Poder
Executivo reduzindo a alíquota
do óleo diesel para as empresas
que operam o transporte coletivo na Região Metropolitana de
Fortaleza, quatro atividades merecem destaque nesse período:
A que debateu o combate à corrupção eleitoral, numa
oportuna iniciativa do deputado Fernando Hugo, que trouxe
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a Fortaleza dois ex-ministros,
e mobilizou entidades como a
Comissão Brasileira de Justiça
e Paz; a OAB-Ceará, através da
sua comissão de ética; o Sindicato dos Jornalistas; o Comitê de
Imprensa da AL; os Ministérios
Públicos Federal e Estadual; o
Poder Judiciário, e várias outras
entidades da sociedade civil.
Na mesma semana, o plenário da Assembléia voltou a ficar
lotado para debater o Pacto das
Águas, outra feliz iniciativa,
desta feita do presidente Domingos Filho, que trouxe para o
debate o presidente da Agência
Nacional das Águas e o gover-

nador Cid Gomes, que prometeu acabar com os humilhantes
carros-pipa em nosso Estado.
Comovente e emocionante
foi a comemoração do Dia Internacional da Mulher, também
com o plenário e as galerias lotados, oportunidade em que 15
bravas mulheres foram homenageadas pela Assembléia .
Por fim, no dia 13, o lançamento de mais um livro desse guerreiro cearense Paes de
Andrade, numa parceria da
Assembléia Legislativa com a
Universidade Federal do Ceará
e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do

Ceará. Trinta e dois anos depois
de lançar, em plena ditadura
militar, o Itinerário da Violência, Paes de Andrade lançou o
Itinerário da Paz.
Para prestigiar o evento, importantes figuras do mundo político nacional compareceram,
como o senador e ex-presidente
da República José Sarney, o
presidente nacional do PMDB,
deputado Michel Temer, dentre
outros. Paes é um dos mais ilustres cearenses que dignificam a
atividade política.
Messias Pontes,
jornalista

>>Presidente da ANA, José Machado, governador Cid Gomes e presidente Domingos Filho.

A

Assembléia Legislativa
e o Conselho de Altos
Estudos e Assuntos Estratégicos da Casa lançaram no
dia 06 de março o Projeto Pacto das Águas. A idéia surgiu em
2007 e trata de uma ferramenta
criada com o objetivo de promover o diálogo entre as instituições públicas e a sociedade civil
para a elaboração de um plano
estratégico de desenvolvimento
hídrico para o Estado do Ceará.
Até chegar ao tema, foram
promovidos vários encontros
entre os representantes do conselho. Além da questão da água,
eles debateram assuntos como
a segurança pública; educação;
regularização fundiária e agricultura. “Este assunto perpassa,
praticamente, todas as esferas.
Quer seja pelo consumo de
água ou pela oferta dela”, destacou o secretário executivo
do Conselho, Eudoro Santana.
Ele explica que diante do atual
quadro mundial de escassez de
água, o problema é de extrema

Vamos começar
pelo maior desafio,
que é a dificuldade
dos recursos hídricos,
chaga antiga e dolorosa
da história do povo
nordestinos.”
importância para todos.
O presidente da Casa, deputado Domingos Filho, justifica
a iniciativa da criação do Pacto.
“Vamos começar pelo maior
desafio, que é a dificuldade dos
recursos hídricos, chaga antiga e
dolorosa da história do povo nordestino”, explica. Durante a solenidade, o governador Cid Gomes
parabenizou a iniciativa do presidente Domingos Filho. “Não há
espaço mais respeitável que esta
Casa para que grandes questões
sejam debatidas pela possibilidade de discussão de todas as opi-

niões. Essa é uma boa oportunidade para recolher as boas idéias
e alcançar um pacto que assegura
a esta instância legitimidade e
competência para realizar este
tipo de trabalho. O presidente
está de parabéns pela iniciativa”,
concluiu o governador.
Fazem parte do projeto cerca
de 180 instituições, como universidades, Comitês de Bacias
Hidrográficas do Estado, Instituições Públicas do Executivo Estadual, Poder Público Municipal
bem como representantes da sociedade civil. Conforme Eudoro
Santana, depois do lançamento, o
próximo passo é abrir discussões
com os núcleos envolvidos, que
deverá acontecer em três fases. A
primeira, já concluída, compreendeu a preparação do projeto.
A segunda fase tratará da “Construção Consensual do Cenário
Atual dos Recursos Hídricos
do Estado”. A última fase será a
“Constituição do Plano Estratégico para os Recursos Hídricos
do Estado do Ceará”.

>> Composição do Conselho
O Conselho de Altos
Estudos e Assuntos
Estratégicos do Legislativo
cearense, presidido
por Domingos Filho, é
composto pelos deputados
tucanos Cirilo Pimenta
e Teodoro Soares, pelo

petista Artur Bruno, além
dos deputados Carlomano
Marques (PMDB), Sergio
Aguiar (PSB), Roberto
Cláudio (PHS) e Ferreira
Aragão (PDT). Eudoro
Santana é o secretário
executivo.

Presenças
Estiveram presentes à solenidade o governador do Estado,
Cid Gomes; o deputado federal
e membro do Conselho de Altos Estudos da Câmara Federal,
Ariosto Holanda (PSB-CE); o
deputado federal Eunício Oliveira (PMDB-CE); o presidente
da Agência Nacional das Águas
(ANA) José Machado; o secretário de Ciência, Tecnologia e
Educação Superior, René Bar-

reira, e o secretário de Recursos
Hídricos, César Pinheiro.
Também prestigiaram o
evento o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Roberto
Macêdo; o diretor do Departamento Nacional de Obras
contra as Secas (Dnocs), Elias
Fernando Neto, e o reitor da
Universidade Estadual do Ceará (Uece), Jáder Onofre.
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Inauguração> Melhorias na estrutura

Melhor condição de trabalho

Novos gabinetes
ampliam espaços
de produção
legislativa

A

Assembléia Legislativa do Ceará concluiu
no início de março, a
primeira etapa da ampliação
dos seus espaços de produção
legislativa. Foram entregues aos
deputados estaduais 10 gabinetes reformados e ampliados. A
solenidade de entrega foi realizada no dia 07, no novo gabinete do deputado Roberto Cláudio
(PHS), e contou com a presença
do presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB),
do governador Cid Gomes,
além de vários integrantes do
secretariado estadual.
As obras, iniciadas em dezembro de 2007, aumentaram
em até 17m² a área total de
cada escritório. Com a entrega,

os deputados Lucílvio Girão
(PMDB), Dedé Teixeira (PT),
Augustinho Moreira (PV),
Roberto Cláudio (PHS), Sineval Roque (PSB), Gomes Farias (PSDC), Ferreira Aragão
(PDT), Antônio Granja (PSB),
Sérgio Aguiar (PSB) e Edson
Silva (DEM) foram beneficiados com o espaço, que ganhou
novo sistema de ar condicionado e mobília.
Domingos Filho disse estar
honrado em assumir o desafio
de melhorar a infra-estrutura
dos gabinetes. Ele destacou que a
reforma dos gabinetes dos deputados objetiva garantir melhores
condições de trabalho aos parlamentares e servidores, e mais
conforto ao cidadão que procu-

ra o Legislativo. “Afinal”, destacou ele, “aqui é a Casa do Povo”.
“Agradeço a todos que, direta
ou indiretamente, contribuíram
para que estas obras de hoje pudessem ser entregues”, disse.
O governador Cid Gomes
também ressaltou a importância dos novos escritórios para
um melhor desempenho dos
deputados. Para ele, essa ampliação é um processo natural da Assembléia, que, com o
passar dos anos, agregou novas
funções e precisa de mais espaço para que os deputados possam atuar.
Da mesma forma, o governador parabenizou Domingos
Filho pelo projeto de construção de sete salas de reunião

para as Comissões Técnicas da
Casa, que deve ser entregue até
o final de julho. Os novos auditórios irão comportar 350 pessoas para a realização de reuniões e audiências simultâneas. “A
Casa do Povo tem que atender
bem à população, e essas obras
são o reflexo disso”, considerou
o Governador.
Roberto Cláudio falou em
nome dos demais parlamentares e agradeceu a Domingos Filho pela sensibilidade de perceber que os gabinetes precisavam
ser ampliados. “Essa expansão é
significativa, porque vai beneficiar todo o funcionamento da
Casa”, lembrou, destacando que
essa ação faz parte da conduta
da Mesa Diretora de prezar pela

transparência e pela divulgação
do que acontece na AL.
Também estiveram presentes à solenidade os deputados
tucanos Cirilo Pimenta, Gony
Arruda e Professor Teodoro,
Lula Morais (PCdoB), o líder
do Governo, Nelson Martins
(PT), Edísio Pacheco (PV), Gomes Farias (PSDC), Welington
Landim e José Albuquerque, do
PSB, e os peemedebistas Sávio
Pontes e Ana Paula Cruz, além
do presidente da Agência Nacional das Águas (ANA), José
Machado, do secretário das Cidades, Joaquim Cartaxo, e do
secretário-executivo do Conselho de Altos Estudos e Assuntos
Estratégicos da Assembléia, Eudoro Santana.

Ferreira Aragão (PDT)

Dedé Teixeira (PT)

Edson Silva (DEM)

Para o deputado Ferreira
Aragão (PDT), “com esses novos
gabinetes, vamos produzir muito
mais do que fizemos no ano passado. Poderemos desempenhar
melhor nossas funções e acomodar melhor os cidadãos que
nos procuram. Considero isso
um avanço que mostra a preocupação da presidência com a
boa atuação dos deputados”.
Sérgio Aguiar, do PSB, destacou que “a estrutura dos
novos gabinetes vai melhorar

tanto a produção legislativa,
porque vamos ter mais acesso
a pesquisa, quanto a atuação
política. Dessa forma, a Assembléia se abre ainda mais para
a comunidade. E outra prova
disso são as obras dos plenarinhos, que vão dar mais espaço
para a sociedade participar dos
debates na Casa”.
O petista Dedé Teixeira
lembra que “os gabinetes antigos possuíam uma estrutura
pequena que nos impedia de

ter uma boa assessoria para
dar sustentabilidade às nossas
ações. Agora, esse novo espaço
ajuda muito, porque vamos
trabalhar com tranqüilidade e
poderemos fazer mais levantamentos de dados. Achei a idéia
fantástica, assim como aprovo
a iniciativa de se criar mais
sete salas de reuniões para as
Comissões Técnicas. É uma
vitória da sociedade, porque é
aqui onde ressoa o que acontece lá fora”.

>> Calendário de entrega

>> Presidente Domingos Filho
(PMDB), deputado Roberto
Cláudio (PHS), governador Cid
Gomes e primeiro secretário
Zezinho Albuquerque (PSB)
cortam a fita do novo gabinete

2ª etapa -

3ª etapa -

4ª etapa -

Concluídas as obras dos
dez primeiros gabinetes,
a Assembléia já deu início
à reforma e ampliação
de outro bloco com mais
dez salas. Em abril, os
deputados Moésio Loiola
(PSDB), Ely Aguiar (PSDC),
Ana Paula Cruz (PMDB),
Perboyre Diógenes (PSL),
Neto Nunes (PMDB), Dr.
Washington (PRB), Cirilo
Pimenta (PSDB), Nenen
Coelho (PSDB), Rogério
Aguiar (PSDB) e Júlio
César (PSDB) recebem seus
escritórios.

Em seguida, mais dez
parlamentares terão seus
gabinetes reformados
e ampliados: Tomás
Figueiredo (PSDB), Edísio
Pacheco (PV), Rachel
Marques (PT), Téo Menezes
(PSDB), Heitor Férrer (PDT),
Ronaldo Martins (PMDB),
Lula Morais (PCdoB), Lívia
Arruda (PMDB), Luiz Pontes
(PSDB) e Gony Arruda
(PSDB). Nesse momento,
a Assessoria Militar
também será reformada e
ampliada. A entrega está
prevista para junho.

Por fim, outros dez
deputados serão
contemplados com a
ampliação: Nelson Martins
(PT), Adahil Barreto (PR),
Manoel de Castro (PMDB),
Sávio Pontes (PMDB), João
Jaime (PSDB), Carlomano
Marques (PMDB), José Sarto
(PSB), Hermínio Resende
(PSL), Osmar Baquit (PSDB)
e Francisco Caminha (PHS).
Essa última etapa será
concluída em julho.

>> Deputados Contemplados

Antônio Granja ( PSB)

Augustinho Moreira (PV)

Gomes Farias (PSDC)

Sineval Roque (PSB)

Lucílvio Girão (PMDB)

Roberto Cláudio (PHS)

Sérgio Aguiar (PSB)
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AL receberá deputados
de todo Brasil

A

Assembléia Legislativa do Ceará realizou neste mês de março o lançamento da XII Conferência Nacional dos Legislativos estaduais, que acontece em Fortaleza entre os dias 28
e 30 de maio e deverá receber 500 deputados de todo o País. Com a presença do governador Cid Gomes e o presidente da Agência Nacional de Águas, Antônio Machado, também foi
lançado o Pacto das Águas, que visa elaborar um projeto sobre gestão hídrica para o Ceará.
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01. Plenário 13 de Maio na solenidade de lançamento da
XII Conferência da Unale
02. Primeiro Secretário, Zezinho Albuquerque (PSB),
presidente Domingos Filho (PMDB), presidente da
Unale, deputado Alexandre Postal (PMDB-RS) e o
chefe de gabinete do Governador, Ivo Gomes
03. Deputado Professor Teodoro (PSDB)
04. Vice-presidente do TJ, desembargador Rômulo
Moreira de Deus e deputados Hermínio Resende
(PSL) e Neto Nunes (PMDB)
05. Deputado Adahil Barreto (PR) e Conselheiro
do TCE, Teodorico Menezes
06. Deputados Delegado Cavalcante
e Vanderley Pedrosa (PTB)
07. Deputado Ronaldo Martins (PMDB) 		
08. Deputada Ana Paula Cruz (PMDB)

11
09. Deputada Rachel Marques (PT)
10. Deputado Francisco Caminha (PHS)
11. Deputada Lívia Arruda (PMDB)
12. Presidente Domingos Filho e governador Cid Gomes
durante o lançamento do Pacto das Águas
13. Líder do Governo, deputado Nelson Martins (PT)
14. Deputados Roberto Cláudio (PHS), Dedé Teixeira (PT),
Neto Nunes (PMDB) e Sérgio Aguiar (PSB)
15. Secretários Camilo Santana e Renê Barreira com o
dep. Welington Landim e o governador Cid Gomes
16. Deputados Edísio Pacheco (PV)
e Ferreira Aragão (PDT)
17. Dep. Perboyre Diógenes (PSL) e prefeito Agenor Neto
18. O secretário-executivo do Conselho de Altos Estudos
da AL, Eudoro Santana, em discurso no lançamento
do Pacto das Águas.
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Legislativos> Encontro Nacional

Política Especial

XII Conferência da Unale
é lançada em solenidade na AL

A

Assembléia Legislativa do Ceará sediou,
no dia 25/02, a solenidade de lançamento da XII
Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais, que será realizada de 28 a 30 de maio deste
ano, em Fortaleza. O evento
reunirá parlamentares de todo
o País na discussão de temas
como Reforma Tributária, Eleições 2008 e financiamento de
campanha. No centro dos debates estará também a atualização das Constituições estaduais,
com foco na iniciativa pioneira
da Assembléia do Ceará, cujo
principal eixo é a emenda que
altera o artigo 60, permitindo a
ampliação das prerrogativas dos
parlamentares estaduais.
A solenidade de lançamento
da conferência foi aberta pelo
presidente da AL, deputado Domingos Filho (PMDB). “Honranos, sobremaneira, ter sido o
Ceará e a nossa Assembléia Legislativa escolhidos pela União
Nacional dos Legislativos Estaduais, a Unale, para sediar este
importante seminário onde se
somam intenções e gestos no
esforço capital de aprimora-

Honra-nos,
sobremaneira, ter
sido o Ceará e a nossa
Assembléia Legislativa
escolhidos pela
União Nacional dos
Legislativos Estaduais, a
Unale, para sediar este
importante seminário
onde se somam
intenções e gestos”

>> O presidente Domingos Filho (PMDB) ao lado do presidente
da Unale, Alexandre Postal (PMDB-RS)

mento do exercício parlamentar”, enfatizou o presidente.
A solenidade contou com a
presença de 25 deputados estaduais e presidentes de assembléias de vários Estados brasileiros. Em paralelo à Conferência
estarão sendo realizados mais
três eventos: o Encontro da Associação Nacional dos Procuradores de Assembléias Legislati-

vas (Anpal); outro das Escolas
Legislativas, e o encontro da Associação Brasileira de Televisões
e Rádios Legislativas (Astral).
A Unale, conforme Domingos Filho, vem desenvolvendo
desde a sua fundação, em 1996,
ações construtivas em defesa da
sociedade, debatendo e assumindo posições sobre os grandes temas nacionais, e lutando

por Antonio Viana de Carvalho, jornalista e radialista
site – www.antonioviana.com

Segundo Turno certo
com discernimento e coerência
pela solução dos principais problemas do País. “A Unale tem
como objetivo fundamental a
defesa dos interesses dos Estados, realizando o exercício de
defesa das melhorias coletivas
e do desenvolvimento social”,
acrescentou ele.
O presidente da Unale, deputado Alexandre Postal (PMDBRS), apelou para que as 27 assembléias legislativas do País
venham a Fortaleza, permitindo
que se faça um grande debate
sobre os problemas que afligem
a nação e a busca de soluções
para superá-los. De acordo com
ele, durante a Conferência será
discutida a devolução da autonomia ao Parlamento, para
que as Assembléias decidam
o que é melhor para o Estado,
como na questão territorial,
por exemplo. “Queremos tratar
aqui também de temas como as
Reformas Tributária e Fiscal e a
Dívida Externa do País, pois a
vida política sempre teve grandes debates sobre esses assuntos”, disse ele, destacando que a
meta é de que venham à Fortaleza mais de 500 deputados.

Atualização da Constituição Estadual
Na solenidade de lançamento da XII Conferência da
Unale, diversos parlamentares
cearenses chamaram atenção
para as limitações enfrentadas para legislar. Destacaram
a atualização constitucional
que está sendo analisada pela
AL do Ceará, com o intuito de propor mudanças na
Constituição Estadual concedendo aos deputados mais
autonomia na hora de legis-

lar. A análise do anteprojeto
da atualização constitucional,
por decisão da Mesa Diretora da Casa, será concluída no
mês de março e encaminhada
à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação (CCJR) da
Assembléia, dando seqüência
à tramitação. Até maio, quando será realizada a XII Conferência da Unale, a matéria já
terá sido votada em plenário,
conforme determinação do

9

presidente da Casa, deputado
Domingos Filho.
Entre as emendas, será
apresentada a PEC que altera
o artigo 60 da Constituição Estadual. Conforme o deputado
Domingos Filho, ela ampliará
as prerrogativas dos parlamentares estaduais. Sua elaboração foi possível após um estudo aprimorado, para evitar
choques com a Constituição
Federal e com atribuições do

Poder Executivo. Domingos
afirmou que a emenda traz
uma grande inovação, pois
prevê que, nos temas em que
a Constituição Federal determinar que há competência comum e concorrente da União
e dos Estados para legislar,
também poderão ser apresentados projetos de lei pelo Governador ou pelos deputados
estaduais. A medida ampliará
a competência dos parlamen-

tares, pois a atual Constituição Estadual determina que
ações nas áreas tributária e
de serviço público só podem
ser alteradas por proposta do
Executivo. “É claro que serão mantidas prerrogativas
exclusivas do Governo para
legislar sobre os órgãos e servidores da administração, por
exemplo, para evitar que haja
intervenção entre os poderes”,
explicou Domingos Filho.

>> A equipe do DL na sala do plenário, uma extensão do setor que permite dar suporte às atividades parlamentares

Departamento
Legislativo é pulmão
da Assembléia

O

Departamento Legislativo da Assembléia é
um departamento diretamente ligado à Mesa Diretora, auxiliando-a na condução dos
trabalhos no plenário, na elaboração de pautas e projetos, e em
todo o processo de tramitação
dessas matérias. É também responsável em protocolar as proposições que tramitam na Casa,
bem como o acompanhamento
da leitura do expediente, a tramitação nas comissões e a votação
em plenário. Mantém em arquivo
todas as matérias aprovadas, todo
o histórico das proposituras dos
parlamentares e, ao fim de cada
semestre e período legislativo, é
responsável pelo balanço da produção legislativa.
Suas atividades são fundamentais ao desenvolvimento
do Poder Legislativo estadual.
Responsável pela elaboração da
pauta de votações para as sessões ordinárias, depois da autorização do presidente da Casa,
elabora o avulso da Ordem do
Dia, contendo a pauta com os
projetos e requerimentos a se-

rem votados. Após a aprovação
da matéria no plenário, o departamento expede um documento
com a síntese do que foi discutido e aprovado na Assembléia.
Segundo o chefe do Departamento, Carlos Alberto Aragão,
toda proposição que tramita na
Assembléia como projetos de
leis complementares, leis ordinárias, emendas constitucionais,
resoluções e requerimentos são
protocolados no departamento.
O órgão começa a fazer o acompanhamento da proposição desde o início, quando é registrada,
e segue até o final, quando é
documentada. “O departamento legislativo é o pulmão da Assembléia, porque nenhum Poder
Legislativo funciona sem a elaboração e o acompanhamento
de leis”, explicou.
No organograma da Casa, o
Departamento tem vínculo com
a Diretoria Adjunto Operacional
e trabalha em conjunto com os
demais setores. É composto por
17 funcionários de carreira que
comandam o processo legislativo e outras instâncias que dão

suporte, como a divisão de plenário, a divisão de taquigrafia, a
divisão de revisão de anais, a divisão de expediente legislativo, a
biblioteca e o arquivo.
Carlos Alberto informa que
tem buscado modernizar suas
ações disponibilizando no portal
da Assembléia (www.al.ce.gov.
br) proposições que tramitam na
Casa, atas desde a 26ª legislatura,
leis de 1989 à 2008, avulsos de requerimentos e projetos.
Um novo projeto está sendo
implantado na divisão de taquigrafia: o Serviço Integrado de
Taquigrafia (Sitaq). “Esse é um
novo projeto que está em discussão, abrindo a possibilidade dos
requerimentos serem virtuais. O
deputado vai preparar o requerimento em seu gabinete e encaminhar para o departamento legislativo virtualmente”, completa.
Hoje, os requerimentos são gerados em três vias que totalizam 10
mil solicitações por ano. Com a
modernização, será exigida uma
via original, porque se constatou
que muitas vezes o deputado quer
subscrever de próprio punho.

Na opinião do experiente jornalista Newton Pedroza, com quem
conversamos durante várias horas sobre a pré-campanha e as
possibilidades dos postulantes à Prefeitura de Fortaleza, temos,
de cara, uma constatação: “vamos ter segundo turno”. Newton
avalia que pelo grande número de prováveis candidatos e,
principalmente, pela qualidade e densidade eleitoral de quatro
ou cinco deles, a possibilidade da vitória de um candidato (a) no
primeiro turno (em 05 de outubro é improvável, praticamente
impossível). Ele destaca que existem dois cenários e em ambos
“podem colocar a prefeita Luizianne Lins”. O primeiro é que pode
ficar Luizianne e Lúcio Alcântara; o outro, Luizianne e Marcos
Cals, caso ele seja candidato – enfatiza Pedroza. “Ora, a Luizianne
tem o apoio fechado do PT, do PSB, inclusive, tendo como maior
cabo (ou coronel...) eleitoral o próprio governador Cid Gomes e
de quebra, o PCdoB (de Inácio Arruda, Chico Lopes, Lula Morais,
João Ananias e Patinhas, que resolveu não lançar candidato); o
PSL, PHS e é quase certo que o PMDB também endosse a posição
do governador, proporcionando quase 13 minutos de televisão
à candidata petista”. O outro, segundo Newton é Luizianne e
Marcos Cals (será que ele vai mesmo ser candidato?) – onde
indo para um eventual segundo turno qualquer um dos dois
teria chances de vitória, pendendo mais para a atual prefeita. Os
pré-candidatos Moroni, Patrícia e os demais, segundo Newton
Pedroza, não terão fôlego para acompanhar uma campanha com
tantos apoios, no caso, a de Luizianne, que terá “Lula Lá e Cid Cá,
com Ronda do Quarteirão e tudo”, brincou.

MAIOR ELEITOR

O governador Cid Gomes
é na opinião de Newton
Pedroza, o maior eleitor em
Fortaleza e para onde ele
for, não tenham dúvidas,
o candidato será vitorioso.
Admite que o programa
Ronda do Quarteirão já está

Mais dicas

Com a fibra de quem sempre
comentou com desembaraço
e com muitos acertos, Newton
Pedroza deu ao colunista
outras dicas: “Olha Viana, pode
anotar como você costuma
escrever: Acilon se reelege no
Eusébio, Edson Sá ganha no

Reeleição

No ranking da reeleição,
Pedroza assegura que os
prefeitos Leônidas Cristino
(Sobral), Rommel Feijó
(Barbalha), Agenor Neto
(Iguatu), Samuel Araripe
(Crato), Marcos Feijó (Paramoti),

dando certo e vai solidificar a
posição da prefeita Luizianne,
que assim, ganhará o discurso
do adversário Moroni Torgan,
que dificilmente repetirá a
performance de 2004, quando
foi para o segundo turno com
a atual prefeita.
Aquiraz, prefeitos de Horizonte,
de Paracuru, Maranguape e
Pacatuba elegem os sucessores,
mas, advirto: “pintam eleições
muito duras em Caucaia,
São Gonçalo, Pacajus,
Limoeiro do Norte, Juazeiro,
Cascavel e Aracati”.
Leonildo Peixoto (Ocara),
Marilene Campelo (Aracoiaba),
Iracy Dantas (Choró), Valdir
Coutinho (Independência),
Chicão Vieira (Quiterianópolis)
e Rômulo Cruz Gomes (Pacoti)
estão com + de 80% de chances.
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Movimento > Audiência pública

Deputados discutem ações
para combater corrupção eleitoral

Parceria amplia tiragem
do Assembléia Notícias

A

Rádio FM
Assembléia
>> Programaçã0
Segunda à Sexta-Feira

>> A equipe do Assembléia Notícias: Jackelyne Collins, Bruno de Castro, a editora-geral Sílvia Goes, Pablo Di Paula,
Lúcia Stedile, Didio Lopes, Alessandro Muratore e Alice Penaforte

O

Assembléia Notícias
agora terá uma circulação mensal de
80 mil exemplares. Depois de
ampliar seu Complexo de Comunicação com a inauguração
da Rádio FM Assembléia 96,7
MHz e a criação de novos programas para a TV Assembléia
(canal 30), a Mesa Diretora da
Casa, presidida pelo deputado Domingos Filho (PMDB),
tem como parceiros os três
maiores grupos de Comunicação cearenses. Isso, porque
sempre no último domingo de
cada mês, o Assembléia Notícias passa a ser encartado nos
jornais Diário do Nordeste, O
Povo e O Estado.
Numa primeira experiência, seis mil exemplares do
jornal produzido na AL foram encartados na edição do
O Povo de 29/02. A partir da
experiência bem sucedida, a

distribuição se estenderá aos
outros dois jornais.
De acordo com o presidente
Domingos Filho, essa ampliação
de tiragem faz parte da política
de transparência permanente
que a AL implantou no início
do ano passado. Dessa forma,
a população cearense pode
participar mais ativamente das
atividades desenvolvidas pelos
parlamentares dentro e fora de
Plenário, enviando críticas e sugestões para a Coordenadoria
de Comunicação da Casa. “O
que queremos é que a sociedade se sinta integrada ao que nós,
deputados, fazemos. Assim, a
Assembléia fortalece ainda mais
sua imagem de Casa do Povo”,
explica o presidente.
A coordenadora de Comunicação da Assembléia,
jornalista Sílvia Goes, destaca
que, além de reforçar a interação com o povo cearense, essa

O que
queremos é que a
sociedade se sinta
integrada ao que nós,
deputados, fazemos.
Assim, a Assembléia
fortalece ainda mais
sua imagem de Casa
do Povo.”
parceria tem como maior conquista a socialização das informações para o público desses
jornais. Segundo ela, essa também é uma diretriz defendida
pelos deputados, que vêm se
destacando pela alta produção
desde o ano passado. “Sempre
que começamos a pensar nas
matérias do Assembléia Notí-

cias, nos preocupamos em levar aos leitores reportagens que
mostrem não só o trabalho dos
parlamentares, mas também
debates e ações que façam parte
do dia-a-dia da população. Eles
têm que se enxergar no que está
escrito”, diz Sílvia.
Apesar de ter apenas começado, a parceria já trouxe um
retorno de como o público reagiu ao encarte no O Povo. A
subeditora do Assembléia Notícias, jornalista Lúcia Stedile,
informa que o endereço eletrônico destinado à recepção de
demandas dos leitores (lucias@
al.ce.gov.br) recebeu cerca de
30 mensagens parabenizando a
Assembléia pela iniciativa. “Foi
uma procura espontânea que
impressionou toda a equipe. Se
já nos empenhávamos por um
resultado final de qualidade,
isso agora será muito mais destacado”, afirma.
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06:00 às 07:00
Política em Destaque
07:00 às 07:30
Notícias do Ceará
07:30 às 09:00
Programa Narcélio Limaverde
09:00 às 12:00
Plenário
12:00 às 13:00
Cenário Político (somente às
segundas-feiras)
14:00 às 18:50
Atividades Legislativas / Política
em Destaque
18:50 às 19:00
Resumo do Dia
19:00 às 20:00
Hora do Brasil
20:00 às 21:00
Abluesando (somente às sextasfeiras)
21:00 às 06:00
Música

Sábado

05:0 às 10:40
Música
10:40 às 11:00
Retrospectiva da Semana
11:00 às 12:00
Qual é o tom do Ceará?
12:00 às 18:00
Música
18:00 - 19:30
Sinatra e Amigos
19:30 - 20:00
Notas Jazz
20:00 – 00:00
Rádio Senado

Domingo
Transmissão Rádio Senado

>>Deputado Fernando Hugo (PSDB) solicitou a audiência

ções para combater
a corrupção eleitoral foram discutidas
pelos deputados estaduais cearenses em audiência pública
realizada no início de março.
O debate, realizado por solicitação do deputado Fernando
Hugo (PSDB), teve o objetivo
de buscar medidas que fortaleçam as ações do movimento de
combate à corrupção eleitoral
no Estado do Ceará. Trata-se
de uma frente formada pelo
Governo do Estado, Assembléia
Legislativa, Câmara Municipal
de Fortaleza e entidades da sociedade civil.
A audiência pública foi
aberta pelo presidente da
Casa, deputado Domingos Filho (PMDB). “Um dos pecados
mais cometidos por todos os
regimes políticos é a corrupção, essa tendência mesquinha
da fragilidade humana que
pontua o percurso da História”,
afirmou ele, destacando que a

Lei 9.840, de 28 de setembro
de 1999, condena toda e qualquer ação sedutora em troca
do voto, estabelecendo multas,
cassação do registro ou do diploma aos transgressores.
Fernando Hugo defendeu
que o movimento contra corrupção deva ser sistematicamente fortalecido para coibir
essa prática nas eleições. “Ainda assim, sabemos que muitos
oportunistas da política podem
ser eleitos, porque não há ainda
uma qualificação para se entender que voto não é mercadoria,
não é algo que se compra. Assim, muitas vezes, os políticos
corruptos acabam maculando
a classe política”, lembrou o
deputado, afirmando que tudo
poderia ser diferente se existisse uma legislação única, forte e
adequada ao processo eleitoral,
aliada a uma fiscalização organizada e rigorosa.
Participaram como debatedores: o presidente do Institu-

to Brasileiro de Direito Eleitoral (Ibrade), Torquato Jardim;
o ex-integrante da Comissão
de Ética Pública da Presidência da República, Fernando
Neves da Silva; o presidente
da Comissão de Ética na Política da OAB-CE, João Pereira
do Rêgo Neto; e o presidente
da Comissão de Justiça e Paz
da Confederação Nacional
dos Bispos do Brasil- seção
Ceará (CNBB-Ce), Cláudio
Régis Quixadá. Estavam presentes também a presidente
do Tribunal Regional Eleitoral
(TRE), Huguette Braquehais;
a procuradora-chefe regional
eleitoral da República, Nilce
Cunha Rodrigues; o presidente do Tribunal de Contas dos
Municípios (TCM), Ernesto
Saboya Figueiredo Júnior; a
procuradora-geral de Justiça do Estado do Ceará, Maria
do Socorro França; e o bispo
emérito de Limoeiro do Norte,
dom Edmilson Cruz.

TV > Fique ligado no legislativo

Programação Canal 30 TV Assembléia
Segunda
06:00 - Documentário
07:00 - Convênio Sebrae
07:30 - Programa Tse - Brasil Eleitor
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Audiência Pública - 		
		 Solenidades - ao vivo
14:00 - Musicalidade
14:30 - Audiência Pública
18:00 - Convênio Universidades - Unifor
19:20 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:50 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Jogo Político - Parceria com
		 TV O Povo - ao vivo
22:00 - Reprise Sessão
		 Plenária e Audiências

Terça-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Convênio Sebrae
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente - ao vivo
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:00 - Documentário
14:30 - Comissões - ao vivo
		 + Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal
		 Fortaleza
19:20 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:50 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Ceará, Terra e Gente. -Perfil		 Repórter Assembléia
22:00 - Reprise Sessão Plenária
		 e Comissões

Quarta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Convênio Sebrae
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente - ao vivo
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:00 - Documentário
14:30 - Comissões - ao vivo
		 + Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal
		 Fortaleza
19:20 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:50 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Ceará, Terra e Gente. -Perfil		 Repórter Assembléia
22:00 - Reprise Sessão Plenária
		 e Comissões

Quinta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Convênio Sebrae
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente - ao vivo
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:00 - Documentário
14:30 - Comissões - ao vivo
		 + Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal
		 Fortaleza
19:20 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:50 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Ceará, Terra e Gente. -Perfil		 Repórter Assembléia
22:00 - Reprise Sessão Plenária
		 e Comissões

Sexta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Convênio Sebrae
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente - ao vivo
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:00 - Documentário
14:30 - Comissões - ao vivo + Audiências
18:00 - Convênio Universidades - Fgf
19:20 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:50 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Identidade Cultural
22:00 - Reprise Sessão Plenária
		 e Comissões

Sabado e Domingo
09:00 às 17h - Reprise sessões/audiências da semana - 17:00 às 06:00 - Documentários e musicais próprios e de parceiros
*Nossa programação prioriza o trabalho parlamentar, podendo ser suspensa a qualquer momento para transmissão ao vivo das atividades realizadas na Assembléia Legislativa.
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Escreva você também para o Assembléia
Notícias. Sua opinião é muito
importante!
Envie um e-mail para lucias@al.ce.gov.br
e colabore com o nosso jornal.

Cultura > Dicas de literatura e cinema
>>Deputado Tomás Figueiredo
(PSDB)

LIVROS
A dica do deputado Tomás Figueiredo (PSDB) é o livro “O
Mundo é Plano” de Thomas Friedman (primeiro lugar na
lista dos mais vendidos do jornal The New York Times) é
uma análise da globalização, seus êxitos e opositores, realizada com rigor e clareza por um dos mais respeitados
jornalistas norte-americanos. O livro permite aos leitores
compreender o cenário global e dá dicas de como governos e sociedades podem e devem se adaptar às mudanças tecnológicas..

>> Bruno de Castro, jornalista

Com muita satisfação, acusamos o
recebimento do informativo Assembléia
Notícias – Janeiro/2008, no qual
constatamos a qualidade do seu conteúdo,
fonte preciosa de informações que
circundam nossa Assembléia Legislativa.
Assim sendo, recebam nossos parabéns por
mais esse excelente canal de comunicação.
João Batista Fujita, Presidente do Instituto
Cultural Nipo Brasileiro do Ceará
Todos os dias assisto ao programa Narcélio
Limaverde. Gosto muito quando ele
dá informações sobre os aposentados
e também sobre os direitos nossos. São
quadros muito bons. Parabéns a você
Narcélio, que também está de parabéns
com o pessoal da rádio, que está mostrando
como se faz. Ninguém agüentava mais esse
barulho das outras rádios.
João Nazareno, Granja Portugal.
Parabéns a vocês do Assembléia Notícias.
Essa idéia de encartar no jornal O POVO é
muito boa porque assim, podemos saber
o que os nossos deputados estão fazendo
pelo povo. E o jornal está muito bonito, é um
trabalho muito bem feito. De primeira!
Miguel de Abreu, Maranguape
O site da Assembléia na Internet está muito
bom. Além de ler as notícias em tempo
real, pode-se ouvir a rádio e assistir as

sessões pela TV Assembléia, tudo na tela do
computador. Isso faz a gente se interessar
mais por política.
Lucinéia Borges, Lagoa Redonda
Assisto todos os dias a TV Assembléia,
transmitida aqui pela TV Verde Vale. Não
perco aquele documentário Ceará, Terra
e Gente que faz História. É muito bom a
gente conhecer as pessoas que ajudaram a
construir a terra da gente. São coisas que
não se aprende na escola, infelizmente.
Vocês estão de parabéns.
Maicon Tavares, Juazeiro do Norte
Gosto muito da programação da rádio
FM Assembléia. Quero parabenizar toda
a equipe da rádio por apresentar músicas
de qualidade e aquelas historiazinhas que
dão muito o que falar. Valeu. Fortaleza
estava precisando de uma rádio assim. No
início, achei que seria chato. Pois não é que
estou adorando!
Márcia Lemos, João XXIII
Vi o Jornal da Assembléia encartado no
jornal O POVO. Nem sabia que vocês aí
tinham um jornal, mas achei a idéia muito
boa. E fiquei muito bem impressionada com
a qualidade do jornal, tanto gráfica como de
conteúdo. É muito bom a gente saber o que
os nossos representantes estão fazendo pelo
nosso Estado.
Fátima Alexandre, Papicu

Para os que preferem uma boa fábula, a dica do jornalista Bruno de Castro é “O Menino do Pijama Listrado”, livro
que mostra a perspectiva de um garoto de nove anos
sobre o extermínio dos judeus na era Hitler. Para Bruno,
o que mais chama atenção nessa obra de John Boyne é o
fato de o autor falar do holocausto sem se mostrar contra ou a favor dos assassinatos em massa causados pelo
ditador alemão. Boyne apenas expõe, a partir da ingenuidade do personagem principal, esse que foi um dos
mais desastrosos períodos da história da humanidade.

>> Abílio Gurgel,
crítico de cinema

CINEMA
O crítico de cinema Abílio Gurgel indica o filme “Juno”
(vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original). O filme
conta a história de Juno MacGuff (Ellen Page), uma adolescente que engravida acidentalmente de seu colega
Bleeker (Michael Cera). Por considerar não ter condições
de ser uma boa mãe, ela decide dar o bebê a um casal
que tenha condições de criá-lo. Para o crítico o filme
possui um roteiro primoroso e por conta disso se transforma em uma jóia, uma pérola, o que pouco o cinema
americano sabe fazer.

CD

>> Tiago Alves de Matos,
servidor da AL

Na música, merece destaque o cd “Acústico Legião
Urbana” (1999), em especial a música “Pais e Filhos”
(Lobos, Villa, Dado, Renato Russo e Marcelo Bonfá), dica
do servidor da Assembléia Legislativa, Tiago Alves de
Matos. Para ele, o cd tem um arranjo muito bom e uma
melodia suave, além de transmitir mensagens através
de letras de músicas.

