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O

lá, amigo leitor!
É com grande prazer
que retomo a nossa
conversa. Lembra quando falávamos sobre a meta da Assembléia da Legislativa que é compartilhar? Pois bem, agora você
também vai poder saber mais
sobre os municípios.
Está consolidada a integração
do Legislativo Estadual com os
legislativos municipais, as câmaras municipais. Para isso, foram
investidos R$ 350 mil na compra
de equipamentos que vão permitir as videoconferências. Ou seja,
os vereadores poderão participar
dos muitos debates realizados
aqui no Parlamento. É o Projeto
Unilece em ação.

Tenho mais uma novidade
para você. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que vai
atualizar dispositivos da Constituição do Estado está tramitando na Assembléia Legislativa, em
cumprimento aos prazos previstos pelo Regimento Interno da
Casa. Os trabalhos, iniciados em
abril de 2007, serão concluídos
em breve e, logo mais, os cearenses terão uma Constituição totalmente atualizada.
Com a inauguração da Central de Atendimento da Ouvidoria Parlamentar, em 31/03, sua
participação, amigo(a) leitor(a),
será ainda maior. A partir de
agora, com espaço, equipamentos adequados e pessoal quali-

ficado, a Ouvidoria entra numa
nova fase e será possível atender
ainda melhor à população.
Além disso, no próximo
mês de maio, o Parlamento Estadual receberá os presidentes
das Assembléias Legislativas,
num encontro de grande relevância. É a XII Conferência
da União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale), que
acontecerá entre os dias 28 e 30
de maio, no Marina Park Hotel,
em Fortaleza.
Tem muitas informações
para você que nos acompanha
sempre. Continue enviando sugestões que são sempre bem –
vindas. Até logo mais.
Boa Leitura!

Artigo

O golpe militar e suas mentiras

Fale com a gente
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Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres
CEP: 60170.900
Fortaleza – Ceará
Telefone
(0XX85)
Fax
(0XX85)

3277.2500
3277.2753

Email

epovo@al.ce.gov.br
site

http://www.al.ce.gov.br

A

s “viúvas” da ditadura militar, em especial os generais
de pijama, 44 anos depois do
início da terceira maior tragédia vivida pelos brasileiros, insistem e persistem na mentira
para justificar o golpe militar
de 1964. Várias são as mentiras
defendidas pelos que rasgaram
a Constituição de 1946 e subverteram a ordem institucional do País, senão vejamos:
A primeira grande mentira é chamar o golpe militar
de revolução; a outra mentira
é afirmar que o golpe militar
aconteceu em 31 de março
e não em 1º de abril, irreverentemente comemorado pelos brasileiros como o dia da

mentira; e a maior de todas as
mentiras é a afirmação de que
“os militares foram chamados
para salvar a democracia”.
A bem da verdade, e é imperioso que todos os brasileiros
saibam, o golpe já vinha sendo
preparado há muito tempo.
Como sempre procuram fazer, as oligarquias reacionárias
brasileiras, com o respaldo da
canalha da UDN e a serviço do
imperialismo norte-americano,
com o irrestrito apoio da mídia
conservadora, venal e golpista,
usaram as Forças Armadas para
dar o golpe em 1954, não o fazendo porque o presidente Getúlio Vargas impediu com o seu
suicídio em 24 de agosto daquele
ano. A campanha contra Vargas

foi a mais sórdida possível.
A canalha da UDN tudo fez
para impedir a vitória de Juscelino Kubitschek em 1955. O
deputado e jornalista Carlos
Lacerda havia declarado que
JK não deveria ser candidato;
se candidato fosse, não deveria
ganhar; se ganhasse, não deveria tomar posse e; se empossado fosse, não deveria governar.
Nos cinco anos de JK, duas
tentativas de golpe militar foram abortadas: a de Aragarças
e a de Jacarecanga.
Essas mesmas oligarquias,
mais uma vez usando as Forças Armadas, tentaram impedir a posse de João Goulart
depois da renúncia do presidente Jânio Quadros, em

1961. Não impediram a posse,
mas deram um golpe branco,
impondo o sistema parlamentarista de governo.
Com a vitória do plebiscito
que enterrou o parlamentarismo, o golpe militar voltou
a ser articulado pelas oligarquias, sob a coordenação do
então embaixador ianque
Lincoln Gordon, que transformou a sede da embaixada
em quartel-general da conspiração, de onde saiam os
milhões de dólares para corromper políticos e jornalistas.
O golpe acabou acontecendo
em 1º de abril de 1964.
Messias Pontes,
jornalista
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PEC > Votação

Constituição cearense
será atualizada

A

Proposta de Emenda
Constitucional (PEC),
que vai atualizar dispositivos da Constituição do
Estado, está tramitando na Assembléia Legislativa. A matéria
está cumprindo os prazos previstos pelo Regimento Interno
da Casa. Foi lida em plenário no
dia 28/03 e depois encaminhada
para publicação no Diário Oficial do Estado. A matéria esteve
por 15 dias aberta à apresentação
de emendas dos parlamentares,
que receberão o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, num prazo de 20 dias.
Será encaminhada, em seguida
ao plenário e sua votação poderá acontecer já na primeira semana de maio. Será votada em
dois turnos e, para ser aprovada,
precisa obter um mínimo de 28
votos em cada turno.

A atualização do texto constitucional foi proposta pelo presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB), e mobilizou
diversos setores da sociedade. A
proposta é resultado de muitas
discussões e debates, iniciados em
23 de abril do ano de 2007, com
o objetivo de tornar o texto da
Constituição Estadual mais adequado às alterações pelas quais a
Constituição Federal passou desde sua promulgação, em 1988.
O projeto final foi elaborado a
partir de sugestões encaminhadas pelos parlamentares e também por entidades da sociedade
civil, como Tribunal de Contas
dos Municípios (TCM), Ordem
dos Advogados do Brasil – Secão
do Ceará (OAB-CE), Centro de
Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca-CE), Movimento
dos Sem-Terra (MST), Cearah

Periferia, Núcleo de Habitação e
Meio Ambiente (Nuhab), Grupo
de Resistência Asa Branca (Grab)
e Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS).
De um total de 483 propostas apresentadas ao processo de
atualização Constitucional, 159
foram de entidades da sociedade civil, 320 foram apresentadas
pelos deputados estaduais e as
quatro propostas restantes foram encaminhadas por órgãos
da administração pública estadual. Conforme o vice-presidente da Casa, deputado Gony
Arruda (PSDB), a PEC é resultado do acolhimento de sugestões
apresentadas por parlamentares
e entidades da sociedade, que
foram debatidas nas comissões
técnicas e consolidadas numa
proposta de emenda por uma
Comissão de Notáveis.

Capacitação > Aula inaugural

Iniciado curso de pós-graduação em Gestão Pública
DÁRIO GABRIEL

>> Alunos do curso de pós em Gestão Pública assistem a aula inaugural

A

Assembléia Legislativa
realizou no dia 01/04,
a aula inaugural da
turma de pós-graduação em
Gestão Pública Parlamentar. O
evento aconteceu no auditório
Murilo Aguiar e reuniu 95 servidores-alunos de duas turmas.
O curso de especialização surgiu
de uma parceria firmada entre
a Associação dos Servidores da
Casa (Assalce) e a Universidade
Estadual Vale do Acaraú (UVA).
Agora, a Universidade do Parlamento Cearense, instituição
pública de ensino superior, diretamente ligada a um Poder Legislativo, se integra à iniciativa.
O presidente da Assembléia,
deputado Domingos Filho
(PMDB), deu início aos tra-

balhos dizendo que a participação dos servidores no curso
motiva a Mesa Diretora a aproveitar cada vez mais as potencialidades dos funcionários
da Casa, e o investimento em
capacitação. “Esse é um momento histórico. Se não fosse a
força de vontade de vocês, não
teríamos alcançado o sucesso
que alcançamos”, afirmou.
Ele também garantiu que, com
essas políticas de formação continuada, a Mesa pretende assegurar, junto ao Plano de Cargos e Carreiras da Assembléia,
melhorias para os servidores da
Casa que conquistarem títulos
acadêmicos. Para Domingos, a
parceria com a Assalce e com
instituições como a UVA é im-

portante, “porque nos estimula
a atender às demandas dos servidores”, disse.
A especialização em Gestão
Pública Parlamentar encerra
suas atividades em setembro
de 2009, depois de 360 horas
de aulas presenciais. As aulas
acontecem as terças e quintasfeiras, das 14h às 17h 40min;
e as segundas e quartas-feiras,
das 18h às 21h 40min.
O reitor da UVA, professor Antônio Colaço Martins, parabenizou a Assembléia por idealizar
cursos voltados para a atuação
legislativa. Na opinião dele, o
número de pessoas beneficiadas
por esses projetos já é animador.
Segundo Colaço, 573 servidores
já foram envolvidos nos cursos.
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Democratização> Videoconferência

Unilece consolida integração da
FOTOS: MÁXIMO MOURA

A

criação foi anunciada em julho de 2007,
pelo presidente da Assembléia Legislativa, deputado
Domingos Filho (PMDB). Em
seguida, iniciou-se a estruturação do projeto e a busca por
parcerias, para depois, um valor de R$ 350 mil, ser aplicado
na compra de equipamentos de
transmissão de videoconferências. Esse foi o início da União
Interativa do Legislativo Cearense (Unilece), uma iniciativa
inaugurada oficialmente no dia
26/03, na AL, e que tem como
meta a aproximação dos legislativos municipais com o Parlamento estadual.
Já no lançamento do projeto
foi possível transmitir de forma simultânea, através de videoconferência, para as câmaras de seis municípios (Tauá,
Quixeramobim, Brejo Santo,
Piquet Carneiro, Sobral e Aracati) e para Fortaleza, em três
pontos de exibição: Assembléia, no gabinete do deputado
Ronaldo Martins (PMDB); na
sede da Universidade do Parlamento Cearense, e no Instituto
Centro de Ensino Tecnológico
do Ceará (Centec).
Na abertura dos trabalhos,
o presidente Domingos Filho
ressaltou que a Unilece vai ampliar as prerrogativas da Assembléia e legitimar as ações da
Casa, com a participação ativa
da população. Segundo ele,será
possível através de quatro projetos (Alecemídia, Legioteca,
Interlece e AP Interativa), levar
às câmaras e ao povo cearense,
imagens de eventos em tempo real, como por exemplo, as
audiências públicas realizadas,
tanto por iniciativa dos deputados, como por solicitação dos
vereadores nas suas respectivas
regiões. Basta que cada evento
seja antecipadamente agendado
para que a transmissão aconteça. “Isso dá um plus na possibilidade de o cidadão participar,

>> Deputados Gony Arruda (PSDB), Domingos Filho (PMBD), Alexandre
Damasceno e Carlos Antônio Martins

O sucesso só
depende da ousadia e do
desejo de usufruirmos
do que essas ferramentas
podem oferecer”
Domingos Filho
presidente da AL

interagir e até criticar o parlamentar”, disse o presidente.
O presidente fez um balanço
positivo dos últimos projetos
da Assembléia, como a inauguração da Universidade do Parlamento e a criação do Conselho de Altos Estudos, projetos
que, assim como a Unilece, são
pioneiros no País. De acordo
com ele, a União dos Legislativos também vai assegurar às
câmaras os serviços de assessoramento que o Procon e a
Procuradoria da AL já prestam
ao Parlamento Estadual. “O sucesso só depende da ousadia e
do desejo de usufruirmos do
que essas ferramentas podem
oferecer”, considerou ele, aproveitando para anunciar a instalação de notebooks às bancadas de todos os deputados, e a
celebração de novos convênios
para breve.
A iniciativa foi bem recebida
pelos parlamentares municipais. Para o presidente da Câ-

mara de Tauá, vereador Agenor
Mota, “a Unilece contribui para
a inclusão dos representantes nas grandes discussões do
Estado”. Opinião que é compartilhada pela presidente da
Câmara de Orós e diretora da
União dos Vereadores do Ceará
(UVC/Mulher), vereadora Luana Úrya. Ela diz: “cada um de
nós vai ser fiscal de si”.
Designado para presidir o
projeto, o deputado Gony Arruda (PSDB) considera a Unilece uma das iniciativas mais
ambiciosas do País. Na opinião
dele, a ligação com as câmaras
vai fazer com que os deputados se aproximem ainda mais
da população e, conseqüentemente, fiquem mais próximos
das necessidades dos cearenses.
“Teremos um grande banco de
dados que ficará à disposição
da população e dos Legislativos”, informou ele.
Participaram do evento
representantes das administrações de Itaiçaba, Baturité,
Ibiapina, Cariré, Mombaça,
Itapipoca, Limoeiro do Norte,
Novo Horizonte, São Benedito,
Canindé e Orós, além dos deputados Lula Morais (PCdoB),
Francisco Caminha (PHS), Edísio Pacheco (PV), os tucanos
Júlio César, Professor Teodoro
e Cirilo Pimenta, e Zezinho
Albuquerque, Sérgio Aguiar e
José Sarto, do PSB.

ABRIL - 2008

assembléia

5

notícias

AL com câmaras municipais
Busca por
engajamento
continua
Gony Arruda explica que
para participarem da Unilece,
as câmaras só precisam adquirir
equipamentos de retransmissão
do sinal das videoconferências.
Conforme ele, várias Casas já
se articulam para a aquisição
desses equipamentos. Quanto
as que ainda não se mobilizaram em favor do projeto, o
tucano assegura que a Assembléia mantém contato e estimula para que todas participem
da integração. “Precisamos do
empenho dos vereadores, porque esse projeto vai dar ainda
mais agilidade aos trabalhos de
todos”, falou.
Segundo ele, o contato com
as câmaras que ainda não celebraram convênio, nem compraram os equipamentos,vai continuar. “Vamos provocar ainda
mais”, adiantou.

“A Unilece reflete a
visão empreendedora
do nosso presidente, de
utilizar as ferramentas
tecnológicas de ponta,
na atuação política”.

“Isso permitirá à
população fazer um
juízo de valor mais
apurado de cada
deputado e vereador”

“Nós precisamos dessa
integração. A Assembléia
está de parabéns; o povo
está de parabéns”.

“Isso é quase uma
democracia direta”.

“Essa modernização é o
melhor meio de atualizar
os parlamentares e a
população”

“A Unilece chega para
suprir uma carência de
divulgar informações
que temos hoje”.

Francisco Caminha, (PHS).

José Sarto, (PSB)

Professor Teodoro, (PSDB).

Zezinho Albuquerque, (PSB)

>> As quatro bases de sustentação
Alecemídia

Capacitará tutores para o
desenvolvimento de cursos
ligados As áreas das 15
Comissões Permanentes
da Assembléia

Interlece

Disponibilizará às câmaras
o acesso aos serviços do
Legislativo Estadual.

AP Interativa

Exibirá as audiências em
tempo real para os 184
parlamentos municipais.

Legioteca

Biblioteca virtual que
permitirá aos parlamentos
a consulta às leis orgânicas
cearenses, ao Código de
Trânsito e à Constituição
Estadual.

Raimundo Aguiar,
presidente da
Câmara de Cariré.

Alexandre Damasceno,
representante
do Senado Federal.,

assembléia
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Flashes > Imagens do Parlamento

AL homen
imprensa
N

o último mês, a Assembléia Legisl
nageou os 80 anos do jornal O Pov
uma sobre o centenário da Associa
anos do Sistema Único de Saúde (SUS).
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01. O deputado Gony Arruda (PSDB) entrega placa
comemorativa aos 100 anos da ABI aos jornalistas
Messias Pontes, Ivonete Maia e Adísia Sá
02. O jornalista Demócrito Dummar recebe a placa em
homenagem aos 80 anos do jornal O Povo das mãos
dos deputados Professor Teodoro (PSDB), Heitor
Férrer (PDT), Ronaldo Martins (PMDB), Adahil Barreto
(PR), Arthur Bruno (PT) e Welington Landim (PSB)
03. O presidente da AL, deputado Domingos Filho (PMDB),
com o empresário João Soares e a jornalista Adísia Sá
04. Deputado Heitor Férrer (PDT) acompanhado da
jornalista Vânia Dummar
05. Deputado Edson Silva (DEM) e as jornalistas Ivonete
Maia, Érica Azevedo e Fátima Abreu
06. Prof. Ednilton Soarez, diretor do grupo 7 de Setembro
07. Deputado Zezinho Albuquerque (PSB)

11
08. Deputado Ely Aguiar (PSDC
09. Deputado Lula Morais (PC do B)
10. Deputado Nenen Coelho (PSDB)
11. Deputado Sérgio Aguiar (PSB)
12. Secretário municipal de Saúde, Odorico Monteiro, e
os deputados Nelson Martins e Dedé Teixeira, do PT
13. A defensora pública geral do Ceará, Francilene Bessa,
e o jornalista Rogério Gomes
14. Jornalista Moacir Maia
15. Deputado Roberto Cláudio (PHS) e o secretário de
Saúde do Estado, João Ananias, durante sessão
solene em homenagem aos 20 anos do SUS
16. O jornalista e professor universitário Ronaldo Salgado
17. As jornalistas Adísia Sá, Sílvia Goes e Déborah Lima
18. O ex-secretário de Saúde do Ceará, Jurandir Frutuoso,
também compareceu à sessão solene do SUS

assembléia

ABRIL - 2008

7

notícias

nageia
a brasileira

lativa foi palco de três grandes eventos. A AL homevo e realizou outras duas sessões solenes de destaque:
ação Brasileira de Imprensa (ABI); e outra sobre os 20
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XII Conferência > Palestras e seminários

Unale abre caminho para realização
de encontros simultâneos

A

XII Conferência da
União Nacional dos
Legislativos Estaduais
(Unale), que acontecerá entre os
dias 28 e 30 de maio, no Marina
Park Hotel, em Fortaleza, realizará dez encontros simultâneos
relacionados às atividades legislativas, dentre os quais: a Reunião
da União Parlamentar do Mercosul (Bloco Brasileiro); o XXV
Encontro Nacional dos Procuradores de Assembléias Legislativas (Anpal); o XI Encontro das
Escolas do Legislativo (Abel); a
Reunião da Associação Brasileira
de Rádio e TVs Legislativas (Astral); e o I Fórum Nacional das
Taquigrafias Legislativas e dos
Tribunais, que reunirá profissionais de taquigrafia parlamentar
e judiciária. Esses encontros são
voltados para os servidores das
Assembléias brasileiras.
Para o diretor do Departamento Adjunto Operacional da
AL do Ceará, Carlos Antônio,
os encontros simultâneos são de
grande importância para os sevidores dos legislativos. Segundo
ele, “os participantes trocarão experiências sobre o papel do servidor nas Assembléias, além de
adquirir novas experiências para

suas atividades parlamentares”.
Segundo o coordenador das
Consultorias Técnicas, Walmir Rosa, desde o convênio da
Unale com a Anpal (Associação
dos Procuradores de Assembléias Legislativas), realizado em
2005, o Encontro Nacional dos
Procuradores de Assembléias
Legislativas é realizado paralelamente a Conferência Nacional
dos Lesgislativos Estaduais. Para
ele, “as palestras serão exclusivas
para os procuradores dos legislativos, com assuntos juridicos
e pertinentes às Assembléias”.
O Coordenador prevê ainda a
participação de pelo menos dois
expoentes jurídicos do Supremo
Tribunal Federal (STF) ou do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A Assembléia cearense terá
presença marcante também no I
Fórum Nacional das Taquigrafias
Legislativas e dos Tribunais, com
palestras de Fátima Frota, chefe
da Divisão de Taquigrafia, Revisão e Anais e Regina Memória,
a chefe da seção de Taquigrafia,
que vão falar sobre “O Trabalho
dos Taquígrafos nas Audiências
Públicas no Interior do Estado”.
O deputado Artur Bruno (PT)
abordará o tema “A Valorização

do Profissional de Taquigrafia”.
Fátima Frota e Regina Memória fazem parte da União Nacional dos Taquígrafos (Unataq).
Fátima é 2ª vice-presidente e
Regina Memória é representante da Unataq, para o Nordeste.
“A oportunidade do seminário
proporcionada pela Unale, foi
uma abertura de espaço muito
esperada pela classe dos taquígrafos”, diz Fátima Frota. Para
Regina Memória, o seminário
vai favorecer as relações entre
taquígrafos, com o propósito de
trocar experiências e debater a
aplicação de novas tecnologias.
“É muito importante fortalecer a
classe de taquígrafos, principalmente agora que a Assembléia
do Ceará está muito abrangente, e hoje é um modelo para as
outras Assembléias do Brasil”,
ressaltou ela.

>> Serviço
Contato para informações:
encontro.taquigrafia.ce@
al.ce.gov.br
www.unale.org.br

>> Encontros
■■ Reunião da União

Parlamentar do Mercosul
(Bloco Brasileiro)
■■ XXV Encontro Nacional
dos Procuradores das
Assembléias Legislativas
(Anpal)
■■ XI Encontro Nacional das
Escolas do Legislativo
(Anpal)
■■ Reunião da Associação
Brasileira de Rádios e TVs
Legislativas (Astral)

■■ Reunião dos Colegiados

de Presidentes

■■ I Fórum Nacional das

Consultorias Legislativas

■■ I Fórum Nacional das

Taquigrafias Legislativas e
dos Tribunais
■■ Encontro de Cerimonial do
Legislativo
■■ Reunião das Delegações
Internacionais
■■ Encontro Nacional das
Ouvidorias Legislativas

assembléia
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Ampliação > Serviços

Inaugurada Central
de Atendimento da
Ouvidoria Parlamentar
MÁXIMO MOURA

Política Especial

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

Caminhos da Sucessão (3)
Como dissemos na coluna de janeiro último, as demarches da
sucessão em Fortaleza, a cada dia que passa caminham para a
concretização de quatro ou cinco “fortes” candidaturas, incluindo,
claro, a prefeita Luizianne Lins e a provável desistência de alguns
nomes que vinham sendo badalados. É o caso do empresário
Alexandre Pereira, do PP, um dos primeiros nomes lançados, com
direito à divulgação de programa administrativo para discussão
com a sociedade e o primeiro a desistir: vai integrar, na condição
de vice, a chapa do DEM, encabeçada pelo ex-deputado federal
Moroni Bing Torgan. Quem se recorda, Luizianne e Moroni foram
os protagonistas do segundo turno em 2004, cabendo a vitória à
atual prefeita. Olhe os dois aí novamente.

CREA-Ceará

Será em junho vindouro
a eleição para renovar o
quadro diretivo do Conselho
de Engenharia e Arquitetura
do Ceará (CREA-Ce), com
a possibilidade de três
candidaturas. O atual
presidente, Dr. Salvador, que
vai para reeleição, encontrará
osso duro de roer, no caso,

Pesquisas

>> Deputado Ronaldo Martins (PMDB), Ouvidor da Assembléia

J

á se encontra em funcionamento na Assembléia
Legislativa, a Central de
Atendimento da Ouvidoria Parlamentar, inaugurada em 31/03.
Com isso, a Ouvidoria entra
numa nova fase, conforme destacou o Ouvidor da Casa, deputado Ronaldo Martins (PMDB), na
solenidade de inauguração. Ele
prevê que a partir de agora, com
espaço, equipamentos adequados e pessoal qualificado, será
possível atender ainda melhor a
população. Criada em junho de
2007, por iniciativa do presidente Domingos Filho (PMDB), a
Ouvidoria, mesmo sem contar
ainda com uma central de atendimento, já havia recebido até o
início de março, 183 solicitações.
A Ouvidoria Parlamentar é
um órgão da maior importância, porque tem o papel de atuar
como instrumento de transparência e participação da sociedade, conforme destacou Ronaldo Martins. Das solicitações

recebidas até março, mais da
metade eram pedidos de informação. Os números mostram
que 4% das pessoas que procuram o serviço elogiam a Assembléia, 3 % apresentam sugestões
e cerca de 13% reclamam ou denunciam o Legislativo, o Governo do Estado e prefeituras.
A secretária adjunta da Controladoria e Ouvidoria Geral do
Estado, Sílvia Helena Bezerra
Correia, participou do descerramento da placa de inauguração
da Central de atendimento e elogiou a ação de Domingos Filho e
Ronaldo Martins. “É inadmissível que qualquer administração
moderna não tenha uma ouvidoria”, destacou a secretária, que
acenou com a possibilidade de
futuras parcerias entre as ouvidorias da Assembléia e do Estado. Ronaldo disse que o convênio seria bem vindo.
A solenidade foi encerrada
pelo bispo Paulo Farias, da Igreja Universal, que deu a bênção à

Central de Atendimento e destacou a importância do trabalho da
Ouvidoria. Também participaram
da inauguração o deputado Dedé
Teixeira (PT); o vereador Gelson
Ferraz (PRB); o ouvidor geral do
município de Fortaleza, Marcelo
Fragoso; a presidente da Associação Brasileira de Ouvidores
(ABO), Márcia Ximenes; além de
ouvidores e outras autoridades.

>> Serviço
A Central de Atendimento
da Ouvidoria da Assembléia
Av. Pontes Vieira, nº 2391,
salas 101 e 102 (no prédio
da Universidade do
Parlamento Cearense)
Horário de funcionamento:
das 8h às 18h
Fones/fax:
(85) 32579797 (85) 32579797
E-mail: ouvidoria@al.ce.gov.br

O Presidente da Assembléia
Legislativa, deputado
Domingos Filho, que ganhou
as últimas seis eleições que
disputou (quatro ele mesmo;
duas com a mulher, prefeita
Patrícia Aguiar), sendo a sétima
(a presidência da ALEC), já
contratou algumas pesquisas
para saber a posição do seu

João Bosco Morais, exconselheiro federal e um dos
mais queridos quadros da
categoria. De quebra, tem o
apoio aberto do maior eleitor
do CREA-Ceará, engenheiro
Otacílio Borges Filho e a
simpatia declarada do
governador Cid Gomes. Quem
vai entrar no jogo?
grupo político em pelo menos
18 municípios. Na grande
maioria deles, “caixão”, vai
eleger os prefeitos. Em Tauá,
Domingos Filho só anuncia o
candidato no fim de maio para
o começo de junho. Aliás, falase num acórdão envolvendo
as principais peças da política
tauaense, no qual, não acredito.

DIRETAS

■■ Chefe de Gabinete da Presidência da Assembléia, Dr.

Irapuan Aguiar Júnior, empolgado, anuncia para os dias 18,
19 e 20 de abril, o 1º Seminário de Vida no Espírito Santo para
Casais, através da Comunidade Católica Shalom. Detalhes
pelos telefones: 3279-3620; 8616-7209.
■■ Desconvocados da ALEC, recentemente, Vanderley Pedrosa
(PAN(PTB), e Delegado Cavalcante (PSDB), podem assumir um
novo palanque em outubro vindouro. Fiquem atentos.
■■ Os ex-deputados Giovani Sampaio (Juazeiro), Paulo Duarte
(Limoeiro) e Tourinho Filho (Morada Nova), podem decidir as
eleições em referidos municípios. Será?
■■ Gomes Farias, presidente do PSDC, apostando que seu
partido elegerá um mínimo de três vereadores à Câmara
Municipal de Fortaleza. Na próxima coluna traremos os
principais nomes do PSDC para as disputas de outubro.

10

assembléia

ABRIL - 2008

notícias

Rádio >
DÁRIO GABRIEL

Servidores> Valorização

>>Luís Edson Corrêa Sales, presidente da Assalce.

Assalce comemora conquistas
e anuncia projetos para este ano

O

ano de 2007 foi de
grandes conquistas
para a Associação
dos Servidores da Assembléia
Legislativa do Ceará (Assalce), que tem como principais
objetivos valorizar e melhorar
a qualidade de vida de todos
que trabalham na Casa. Uma
dessas conquistas é a correção
da distorção das tabelas de vencimento de ADO (Nível Médio) e ANS (Nível Superior),
avaliação de desempenho nos
níveis de carreira (promoção),
gratificação de nível superior,
gratificação de titulação aos
servidores com diploma de
pós-graduação
(especialização, mestrado e doutorado).
Este ano os trabalhos continuam. Cada pauta aprovada é
sinônimo de uma nova fase de
reivindicações que se inicia. Assim, prossegue a luta pela gratificação de nível superior aos
servidores que conquistam o
diploma de graduação e de pósgraduação, bem como a efeti-

vação de mais uma promoção
(avaliação de desempenho), e o
reajuste de gratificação de motorista. Será buscada ainda, a
melhoria das tabelas de vencimentos dos cargos e carreiras.
O presidente da Assalce, Luiz
Edson Correia, diz que além dos
outros projetos da associação,
como a Educação Continuada,
criada em 2004, com o objetivo
de capacitar e envolver o servidor em carreiras legislativas
terão continuidade os projetos
Arte e Cultura, que visa descobrir os talentos nas diversas
áreas da cultura; esporte e lazer,
cuja principal finalidade é integrar os servidores nestas duas
áreas e o Projeto Casulo QV,
voltados para os aposentados.
Sobre o novo plano de cargos, carreiras e salários, Luiz
Edson afirma que a medida
surgiu para atualizar o plano
que está em vigência desde
1993. O projeto está em fase
de elaboração, e em breve será
apresentado à Mesa Diretora.

Se aprovado, precisa ser sancionado pelo Governo do Estado.
Outra boa notícia, é que a
Assalce acaba de criar o Programa para Aquisição da Casa
Própria, dirigido aos servidores
que moram de aluguel ou em
imóveis cedidos, uma realidade
que corresponde a aproximadamente 18% dos servidores da
AL. Em abril, todos serão informados sobre o assunto, por
meio de um comunicado do
presidente da Casa, deputado
Domingos Filho (PMDB). Todo
o processo será supervisionado
pelo departamento de Recursos
Humanos da AL.
A questão ambiental é outro
ponto que tem merecido lugar
de destaque entre as propostas
de melhorias de trabalho criadas
pela a Assalce. O Projeto da A³P
(Agenda Ambiental para Administração Pública), por exemplo,
tem como objetivo lidar eticamente com o meio ambiente
dentro do Poder Legislativo.
Para tanto, a Assalce promoverá

campanhas de conscientização
incluindo coleta seletiva, direcionada a reciclagem, economia de
serviços e redução de todos os
recursos que interferem no meio
ambiente. De acordo com Luiz
Edson, o deputado Domingos
Filho se comprometeu a estudar e
viabilizar todas essas solicitações.
“A qualidade de vida no trabalho
é um compromisso do presidente
para a valorização do servidor do
legislativo, com vistas a melhor
prestação de serviços à população cearense”, concluiu ele.

>> Serviço
Associação dos Servidores
da Assembléia Legislativa do
Estado do Ceará – Assalce
Rua: Araken Silva, 103 –
Dionísio Torres
Cep: 60.170.190 – Fortaleza-Ce
Fones/fax: (85) 3272.8832 –
(85)3257.6626

FM Assembléia
>> Programaçã0
Segunda à Sexta

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 sextas)
21:00 às 06:00
Música

Sábado

05:0 às 10:00
Música
10:00 às 10:30
Narcélio Limaverde Destaques
10:40 às 11:00
Retrospectiva da Semana
11:00 às 12:00
Qual éo tom do Ceará?
12:00 - 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
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Plenário > Administração

Departamento viabiliza segurança
e funcionamento do plenário
PAULO ROCHA

À

frente do Departamento Administrativo
do Plenário da Assembléia Legislativa do Estado do
Ceará há 18 anos, Euzir Araújo
comanda uma equipe responsável pela segurança e funcionamento do Plenário 13 de Maio,
criando as condições de trabalho necessárias aos deputados e
servidores. O setor é responsável
pela administração do plenário,
incluindo limpeza, segurança,
sistema de som, manutenção
das salas, cantina e serviço médico, zelando também para que
tudo ocorra dentro do que determina o Regimento Interno.
“Eu me orgulho do meu trabalho. Nós procuramos sempre
manter o plenário de acordo
com o que exige o regimento”,
explica Euzir.
De acordo com Euzir Araújo, a Assembléia dispõe de um
setor médico de exclusividade
dos deputados. Segundo ele, a
grade já possui 12 médicos que

>>Euzir Araújo (terceiro em pé da direita para a esquerda) e a equipe que cuida do funcionamento do Plenário 13 de Maio

se dividem durante as sessões
plenárias, as audiências e as solenidades. Ele cita que antes de
cada sessão, o diretor de som,
Carlos Cid, realiza uma vistoria
em cada microfone, telefone e
nas caixas amplificadas, para
que não ocorram problemas durante os trabalhos.

Quem transita nas adjacências do plenário encontrará
todo um esquema destinado a
garantir a segurança e manter a
disciplina que o ambiente exige. Segundo o chefe do setor, é
feita uma triagem nas ante-salas do plenário, das pessoas que
podem entrar nas sessões. Euzir

informa que para ter acesso às
sessões no plenário e as solenidades, é exigido que os homens
estejam vestidos de acordo com
as normas da casa, ou seja, trajando passeio completo (paletó
e gravata). “A minha função é
de barrar qualquer pessoa que
não esteja seguindo o Regi-

mento”, explica.
No setor da cantina é feita a
distribuição de café e água para
os parlamentares e servidores,
durante as sessões, se estendendo também a todos os setores da
casa. Ele ressalta a importância
do papel desempenhado por sua
equipe de limpeza, que trabalha
no intuito de deixar as instalações em perfeitas condições.
Segundo ele, o setor de energia
é composto de um gerador, que
dispara automaticamente após
alguma queda de força que venha acontecer durante a sessão.
“Nós temos que estar atentos a
qualquer problema técnico que
houver”, informa.
Euzir explica que o mais importante é dar toda assistência
ao plenário, pois, de acordo com
ele, esse setor é o pulmão da Assembléia Legislativa, é onde se
votam todas as decisões, todos
os projetos de Lei, e onde acontecem os pronunciamentos dos
deputados para o povo.

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
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
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
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
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.

assembléia

12
Espaço do Leitor

ci

i
t
ar

P

!

ABRIL - 2008

notícias

Cultura > Dicas de literatura e cinema
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>>Deputado Arthur Bruno (PT)

LIVROS

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

O deputado Artur Bruno (PT) indica o livro “História da Sociedade Cearense” (edição atualizada “História do Ceará”)
de Airton de Farias. Em síntese, o autor apresenta uma
teoria para explicar o Ceará, analisando sua economia,
política, desigualdades sociais, violência contra mulheres,
escravos e índios. Segundo o deputado, a obra narra a história cearense desde as nações nativas até o governo de
Lúcio Alcântara, com uma linguagem fácil e compreensiva para o público leigo.

>> Tereza Borges,
Chefe do Cerimonial da AL

Cara Editora Geral do Assembléia Notícias

Orgulho é o sentimento que sinto quando pego
o Jornal da Assembléia e a Revista Plenário.
Um trabalho tão bem feito, do ponto de vista
gráfico e jornalístico é de deixar a gente
com a bola toda. Coisa boa assim, só via em
materiais vindos do sul e sudeste. Tal não foi
minha surpresa e alegria, ao constatar que é
coisa nossa. Fico sempre esperando para ver a
próxima edição.
Aurileide Alves,
Diretora de Projetos, TEIA DIGITAL

Cara Editora,
Assistimos ontem ao Programa Antonio
Bandeira, pintor e poeta e gostaria de
parabenizar a TV Assembléia por este
programa tão bem organizado, elaborado
e apresentado Pesquisa séria, imagens e
músicas perfeitas, resgatando a memória
deste grande cearense, Antonio Bandeira.
Parabéns a equipe de realização
comandada por Ângela Gurgel Rosário Dias.

Heloisa Juaçaba,
artista plástica, Fortaleza

Gostaria de parabenizar a Assembléia
Legislativa pelo seu novo portal. Além de
informações praticamente em tempo real, o
site tem um formato moderno que facilita
a navegação. Como estudante universitário,
internauta e curioso dos debates políticos
que acontecem na nossa terrinha tenho
acessado o portal para buscar informações
e até assistir aos debates que acontecem no

parlamento, transmitidos pela TV Assembléia.
Achei interessante também esse novo link
para a previsão do tempo...nesses dias de
chuva sempre é bom dar uma conferida...

Tereza Borges, chefe do Cerimonial da AL, indica o livro
“Um diário imperial: Leopoldina, princesa da Áustria,
Imperatriz do Brasil”. Segundo Tereza Borges, o livro
apresenta relatos de parte da juventude de Leopoldina,
história que poucos conhecem e que teve grande importância para o Brasil. Esse material apaixonante, escrito
por Glória Kaiser (autora austríaca de quatro romances
históricos centrados em personagens da História do Brasil) é um resultado de pesquisas em documentos encontrados no Vietnã e Washington.

Adriano de Freitas,
estudante de Direito, Praia de Iracema, Fortaleza

Parabéns pela belíssima programação
da FM Assembléia. Não se incomodem
com as críticas e continuem fazendo este
bom trabalho. Nossa terra é muito rica
culturalmente e destacar essas riquezas é
nossa missão. Como professor, tenho lutado
para incutir nos meus alunos a mentalidade
de que música não é esse lixo que toca
por aí. Quando aqui chegaram as rádios
que tocam MPB, ficamos felizes, pois só
tínhamos a Rádio Universitária. Agora a FM
Assembléia além de tocar muita MPB faz
um destaque especial à música cearense.

>> Paulo Sérgio Rocha,
cabo PM (4º CPG)

A dica do cabo Paulo Sérgio Rocha (4°CPG) é o livro “O
Príncipe”, uma notável história da psicologia política.
Nicolau Maquiavel descreve estudos sobre a vida dos estadistas famosos, analisando seus complexos, avanços e
recuos, interpretando seus golpes. Sua teoria política se
baseia na experiência dos políticos de escol, cujos dados
soube interpretar e articular como nenhum outro. Para
Paulo Sérgio, a obra revela ao leitor conhecimentos e hábitos políticos. É um livro que todos deveriam ler, principalmente os políticos

SF, Ceará

Quando abri o jornal O Povo, que leio todos
os dias, tive uma surpresa ao encontrar o
jornal Assembléia Notícias. E foi uma boa
surpresa tanto pela qualidade gráfica
quanto pelo conteúdo. Vocês conseguem
transformar um assunto normalmente
enfadonho, em uma coisa muito agradável
de se ler. Isso é muito bom para a formação
da consciência política das pessoas. Meus
parabéns a Assembléia Legislativa e a
equipe do jornal.

Raquel Azevedo,
socióloga Cidade dos Funcionários, Fortaleza

>> Narla Lopes, jornalista

CINEMA
Para os amantes das produções nacionais, a dica da jornalista
Narla Lopes é o filme brasileiro “O Cheiro do Ralo”, baseado no
romance homônimo de Lourenço Mutarelli. Para Narla, o longa
é diferente dos filmes brasileiros que estamos acostumados a
assistir, porque revela os problemas sociais que convivemos
diariamente, sem dar conta que a nossa indiferença e
individualismo alimentam o cheiro da podridão das grandes
cidades, e que acabamos escoando a culpa para o ralo das
autoridades, nos isentando de qualquer responsabilidade.

