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Um ano de
pioneirismo na
formação de
carreiras legislativas

>> TV comemora dois anos do Jornal Assembléia com novo cenário 3
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Editorial

Um ano de atividades
da Universidade
do Parlamento
Sílvia Goes

Editora-geral do
Assembléia Notícias
e-mail: silviagoes@al.ce.gov.br

Tiragem: 100 mil exemplares

O

lá caro leitor! Este é
um mês de grandes
comemorações. Lançamos aqui convite para festejar conosco o primeiro ano
de atividades da Universidade
do Parlamento Cearense, que
transcorre no dia 16 de outubro
e da Rádio FM Assembléia 96,7
MHz, que completa um ano no
ar, no dia 6 de novembro.
Atualmente, a Unipace tem
624 alunos, englobando todos
os cursos ofertados. O objetivo da Universidade é qualificar
profissionalmente os servidores
em geral, os cidadãos interessados na área do serviço público
e, paralelamente, realizar cursos
de complementação do ensino
fundamental e do ensino médio
aos servidores da Casa que, por

algum motivo, não concluíram
esses níveis de ensino.
Desde o último dia 22, o Jornal da Assembléia apresentado
às 19h20min, na TV Assembléia
Canal 30, tem novo cenário. O
telejornal há dois anos no ar, conta agora também com mais uma
apresentadora e cinco minutos a
mais na grade de programação.
O jornal Assembléia Notícias (AN) chega a sua 17ª edição desde que foi criado, em
maio de 2007; a Revista Plenário está na sua publicação de
número 13; e o portal eletrônico da AL (www.al.ce.gov.br)
completou um ano no ar, com
a nova roupagem que recebeu
em julho do ano passado.
No mês de setembro, a Assembléia Legislativa cumpriu

mais uma etapa do cronograma
de obras de reforma e ampliação dos gabinetes dos deputados estaduais. O projeto, idealizado pelo presidente da Casa,
deputado Domingos Filho
(PMDB), foi pensado para facilitar a atuação dos parlamentares na formulação de projetos e
no atendimento à população.
Aqui você também vai acompanhar as principais iniciativas
dos parlamentares; o trabalho
minucioso do Pacto das Águas,
elaborado pelo Conselho de
Altos Estudos. Verá também
como o projeto Unilece e o
TCM, estão orientando prefeitos e vereadores sobre eleições
municipais.

conquistou seu espaço dentro e
fora do legislativo, e hoje circula
encartado nos principais jornais
cearenses. Num verdadeiro espaço democrático, parlamentares, servidores, colaboradores
e a sociedade de uma maneira
geral, são destacados em suas
matérias, artigos e opiniões.
Há também de se comemorar o sucesso da Rádio FM Assembléia, que antes mesmo de
completar seu primeiro ano em
novembro, nos oferece uma programação plural, de bom gosto,
além de noticiar o que acontece
no dia-a-dia da Assembléia. Partindo para seu terceiro ano a TV
Assembléia mantém a mesma
preocupação em mostrar para

o telespectador cearense a pauta diária do Plenário, cobrindo
também as audiências públicas,
reuniões de comissões e debates
alcançando todo o Ceará através dos convênios com a TVC,
TV Sinal de Aracati, e TV Verde
Vale de Juazeiro do Norte.
Há muito o que comemorar, mas essa comemoração
está longe de ser compreendida como descanso, porque
se temos bons resultados para
analisarmos estes são provenientes de um esforço conjunto pautado na seriedade, na
ética e na transparência que o
serviço público demanda.

Boa leitura!

Artigo

Temos muito a comemorar.
Fale com a gente
Av. Desembargador
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

Quem lança os olhos para
a Assembléia Legislativa percebe a efervescência em suas
dependências. Além do debate
parlamentar, a Casa hoje é palco de uma frutífera safra nas
mais diversas áreas.
Sob o comando do deputado
Domingos Filho (PMDB), sua
estrutura física ganhou ampliação e modernização. A partir
dos novos gabinetes e criação de
novos pontos para atendimento ao cidadão, são 1.200 m² de
área em reforma e construção.
Somente o novo anexo abrigará
sete auditórios com 50 lugares
cada e salas de apoio para as 15
comissões permanentes.
Esse relato inicial já nos dá

motivos suficientes para comemorarmos esses quase dois
anos da atual Legislatura, mas
saltam aos olhos os bons resultados que a Comunicação
Social apresenta ao cumprir a
missão de dar maior transparência ao legislativo estadual.
A revista Plenário ganhou
melhor tratamento gráfico, mais
páginas e maior espaço para discussão de temas relevantes para
a sociedade cearense. A página
da Assembléia na Internet também mereceu atenção especial e
completa um ano de renovação
e interatividade recebendo acessos de todo o país.
Criado em maio de 2007,
o Jornal Assembléia Notícias

Robério Lessa, jornalista

assembléia
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Novidade > Televisão

A consolidação
das marcas

Jornal Assembléia completa dois
anos no ar e ganha repaginação

D

esde o último dia 22,
o telespectador da TV
Assembléia tem notado mudanças num dos telejornais
da emissora. Há dois anos no ar,
o Jornal Assembléia, veiculado
sempre de segunda a sexta-feira
às 19h20min, conta agora com
um novo cenário, uma segunda
apresentadora e cinco minutos a
mais na grade de programação.
Segundo o diretor da TV,
Leonardo Borba, as mudanças
aconteceram em comemoração aos dois anos da atração no
ar e pelo fato de o jornal estar
crescendo e ganhando cada vez
mais credibilidade junto ao público e aos deputados da Casa.
“Estamos numa nova fase, porque a TV está mais madura, tem
mais firmeza e mais produções
próprias”, afirma ele.
Apesar do novo formato, a
premissa básica do Jornal As-

PAULO ROCHA

sembléia de cobrir todos os
eventos realizados no Legislativo Estadual e pelo Legislativo
Estadual continua. A única diferença e quem explica isso é a
coordenadora de Comunicação
Social da Casa, jornalista Sílvia
Goes, é que agora o programa
fala mais da cultura regional
cearense e tem mais participações ao vivo de repórteres
espalhados pela cidade com as
principais informações do Ceará em tempo real.
A idéia é que o jornalístico
ganhe mais agilidade para que
a população se informe da melhor maneira possível. “O maior
destaque dessa repaginação não
está só no cenário, mas também
na maior movimentação das
nossas equipes, na participação
de convidados em entrevistas de
estúdio e nessa valorização das
nossas tradições”, informa Sílvia.

A exemplo das comemorações em torno dos dois
anos de existência do Jornal
Assembléia, o Complexo de
Comunicação da AL também
contabiliza marcas históricas
de outros veículos da Casa.
O jornal Assembléia Notícias (AN) chegou a sua 16ª
edição desde que foi criado,
em maio de 2007; a Revista
Plenário está na sua publicação de número 13; e o portal
eletrônico da AL (www.al.ce.
gov.br) completou, em agosto, um ano no ar, com a nova
roupagem que recebeu em julho do ano passado.
As conquistas foram destacadas pelo presidente da Casa,
deputado Domingos Filho
(PMDB). Ele ressaltou a parceria do AN com os três maiores
jornais locais, indagando: “Que
outro Legislativo tem um jornal como o nosso, que é feito
mensalmente e chega à casa de
cearenses de todo o Ceará com
o apoio do encarte nos jornais
Diário do Nordeste, O Povo e
O Estado?”. E ele mesmo respondeu: “Nenhum. Somos os
únicos no Brasil”.
Agora, os jornalistas que
compõem a Comunicação
Social da Assembléia se preparam para as comemorações de aniversário da Rádio
FM Assembléia (96,7 MHz),
que no dia 6 de novembro
completa um ano levando as
principais atividades do Legislativo aos ouvintes do Estado, com o apoio de grandes
nomes do rádio como o jornalista Narcélio Limaverde.

+ Serviço

>>Telejornal da TV Assembléia ganha cenário novo para
comemorar o aniversário de dois anos do programa.

A TV Assembléia pode ser
assistida em Fortaleza e
Região Metropolitana (RMF)
através do canal 30. Já a
população dos municípios
pode acompanhar os
trabalhos do Legislativo pelas
TVs Sinal, de Aracati e Verde
Vale, do Cariri.
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Capacitação > Carreiras legislativas

Universidade do Parlamento
celebra um ano de criação

>> Diretor da Universidade do Parlamento, deputado Francisco Caminha (PHS), com a diretoria, equipe de apoio e estudantes.

C

“

apacitar para Melhor Servir”. Com
esse lema nasceu a
Universidade do Parlamento
Cearense, que neste mês comemora seu primeiro aniversário.
O Poder Legislativo inaugurou
a universidade em sua 27ª Legislatura, no dia 16 de outubro
de 2007. Atualmente, a instituição de ensino conta com
624 alunos, englobando todos
os cursos ofertados.
O objetivo da universidade
é qualificar profissionalmente os servidores em geral, os
cidadãos interessados na área
do serviço público e, paralelamente, realizar cursos de complementação do ensino fundamental e do ensino médio aos
funcionários da Casa que, por

algum motivo, não concluíram
estes níveis de ensino. Objetivo
esse que foi alcançado e supera
cada vez mais as expectativas
da instituição.
Para o presidente da Universidade, deputado Francisco
Caminha (PHS), a instituição
de ensino se diferencia das
demais por ser inovadora: “A
Universidade do Parlamento
Cearense inovou quando criou
as carreiras legislativas, cursos
que nunca foram oferecidos
por nenhuma universidade”. O
parlamentar cita como exemplo
o curso tecnológico superior de
Captação e Gestão de Projetos
Públicos. “No Brasil, este curso
ainda não é ofertado em nível
de graduação. É um curso superior, que forma um profissional

tecnólogo capacitado em gerir
projetos e captar recursos. Isso
é uma inovação”, pontuou.
O parlamentar acredita que
existe uma carência de qualificação profissional na área
da política, por isso a Universidade do Parlamento entra
com a missão de aprimorar o
trabalho desses profissionais.
”Precisamos de assessores que
entendam o processo legislativo, que conheçam orçamento,
que entendam o plano plurianual do Estado, que possam
praticar melhor as assessorias
legislativas”, pontuou.
Caminha ressalta ainda que
a instituição de ensino já está
em fase de elaboração do seu
Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), para ter o

credenciamento do Conselho
Estadual de Educação – CEE.
Com o credenciamento aprovado a Universidade do Parlamento poderá oferecer cursos
de especialização e extensão.
Posteriormente, com a formação de uma primeira turma,
poderá ainda obter o reconhecimento do Ministério da Educação - MEC, para então ofertar cursos de graduação.
Atualmente a universidade
oferece quatro cursos de graduação: Gestão de Recursos Humanos; Marketing Organizacional
– ambos seqüenciais - Política e
Legislação e Capacitação de Recursos e Gestão de Projetos Públicos – ambos tecnológicos. Já
os cursos de especialização, por
sua vez, são três: Direito Cons-

A Universidade
do Parlamento
vem permitindo a
capacitação
continuada dos
servidores do
Legislativo para que
eles possam dar
conta, com maior
profissionalismo e
competência, das
demandas impostas
pela Casa”.
Presidente Domingos Filho
(PMDB)

titucional e Poder Legislativo;
Gestão Pública Parlamentar e
Comunicação e Jornalismo Político. Todos eles conveniados
com três entidades educacionais:

setembrO - 2008
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>> Frases

foto Paulo Rocha

Universalidade
“O ensino e a extensão
formam o coração e o
cérebro da Universidade. É
isso que a define. Por isso,
a Universidade já está com
projetos para novos cursos de
extensão e de especialização
voltados para a área de
Segurança Pública, além de
cursos de especialização em
Relações Internacionais e
Gestão Política e Legislação
Internacional. Teremos
também mais duas
publicações que completam
as novidades deste segundo
semestre: a revista acadêmica
Ação e Debate e uma coleção
de cinco livros com a reedição
das Leis Provinciais do Estado”,
Lindomar da Silva Soares,
Diretora de Ensino e Extensão

a Universidade Vale do Acaraú
(UVA), a Universidade de Fortaleza (Unifor) e as Faculdades Farias Brito (FFB), além de contar
com o apoio da Associação dos
Servidores da Assembléia Legislativa (Assalce).
Em parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão
(Seplag) e a Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc), a universidade criou ainda o Projeto Superação, onde o
servidor tem a oportunidade de
concluir o primeiro e segundo
grau do ensino básico. A Instituição oferta também cursos de
extensão, abertos para toda a
comunidade como o de Formação de Agentes Multiplicadores
em Defesa do Consumidor e o
de Gerontomotrocidade.

5

Pioneirismo
“Quem antes não tinha
condições de freqüentar uma
faculdade, hoje pode optar
em escolher qual a faculdade
quer estudar. A Universidade
do Parlamento Cearense
ao completar um ano de
existência, já possui uma
característica singular e única.
Primeiramente, por ter surgido
a partir de uma idéia pioneira
do presidente Domingos
Filhos, e, segundo, por ser
uma universidade voltada
diretamente na área de
aperfeiçoar os trabalhadores
dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário”.
Professor Pedro Carvalho Neto
Diretor de Gestão e Planejamento.

O idealizador da Universidade
“A educação é o mais importante caminho a se percorrer para a construção de uma
sociedade desenvolvida e justa,
pois ela possibilita a formação
de cidadãos livres e conscientes
de seus direitos e deveres”. Foi
com esse pensamento que o presidente da Assembléia Legislativa, deputado Domingos Filho
(PMDB), idealizou a Universidade do Parlamento Cearense,
criada a partir de um projeto de
resolução da Mesa Diretora.
Conforme o parlamentar, a
instituição de ensino superior
tem como propósito fundamental investir na qualificação dos
servidores da Assembléia.
Domingos Filho vê a universidade como instrumento
essencial para criar carreiras
especializadas no Legislativo,
e profissionalizar o serviço público como um todo. “A Universidade do Parlamento vem
permitindo a capacitação continuada dos servidores do Le-

>> Presidente da AL, deputado Domingos Filho (PMDB)

gislativo para que eles possam
dar conta, com maior profissionalismo e competência, das
demandas impostas pela Casa.
É fundamental que tenhamos
servidores com cursos específicos para ajudar o Parlamento”,
afirmou Domingos Filho.
Na avaliação do Presidente
da AL, esse projeto vem sen-

Publicações
Fruto do curso de extensão de Formação de Agentes
Multiplicadores em Defesa do
Consumidor, promovido pela
Universidade do Parlamento em
parceria com o Departamento
de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça,
Instituto Brasileiro de Política e
Direito do Consumidor (Brasilcon) e os Procons de Fortaleza e
do Ceará, nasceu a publicação
Roteiro de Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor.
Segundo a diretora de Pesquisa e Publicação da instituição, Anna Waléria Sampaio, a
obra visa instituir e estimular a
criação de órgãos de defesa do
consumidor nos municípios do
Estado. O livro vem com noções
básicas do código de defesa do
consumidor; há ainda a própria
lei e também a minuta dos projetos de resolução das câmaras
municipais.
Outra publicação da Universidade é o livro “Redação Oficial

e Dicas de Português” da assessora técnica da instituição, Tereza Porto. Anna Waléria informa
que o livro será distribuído em
todos os setores da Assembléia
Legislativa.
Segundo Lindomar da Silva Soares, diretora de Ensino e
Extensão, duas novas publicações da Universidade - a revista
acadêmica Ação e Debate e uma
coleção de cinco livros com a
reedição das Leis Provinciais
do Estado - serão lançadas no
dia 16 de outubro, aniversário
de um ano da instituição. Esta
edição trará artigos escritos por
professores universitários. A
Ação e Debate terá periodicidade semestral e sua linha temática
é voltada para assuntos públicos
com foco no Poder Legislativo,
abordando “Gestão e Política
Pública”. Já a reedição das Leis
Provinciais do Estado tem por
objetivo valorizar os acervos documentais produzidos pela Assembléia Provincial do Ceará.

do um instrumento de motivação e estímulo aos mais de
1.300 servidores de carreira da
Assembléia. “Esses servidores
estão estimulados e motivados
para que, dentro do seu campo
de saber e de suas atividades,
se capacitem ainda mais para a
missão de contribuir com este
Parlamento”, concluiu.

Idiomas
A Universidade do Parlamento, além de oferecer
ao servidor do Legislativo
Estadual cursos de aprimoramento profissional,
lançou, em solenidade no
dia 25/08, em parceria com
a Associação de Servidores
da Assembléia Legislativa
(Assalce), o seu Departamento de Línguas. Para
tanto, foi assinado um termo de cooperação técnica
com o Yázigi Internexus,
o qual propicia aos alunos
certificação internacional
e intercâmbio cultural. São
ofertados aos alunos da
universidade, servidores
da Casa e entidades conveniadas os cursos de inglês,
francês, espanhol e alemão. No próximo ano, a
novidade do departamento será a inserção do curso
de Língua Portuguesa.

assembléia
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Flashes > Imagens do Parlamento

Plenário 13 de Maio
sedia debate
sobre o Pronasci

C

om a presença do ministro da Justiça, Tarso Genro, a Assem
Legislativa do Ceará sediou um grande debate sobre o Prog
Nacional de Segurança Pública e Cidadania (Pronasci) no dia 2
No mesmo mês, a Casa realizou também sessões solenes comemorativ
Dia do Maçom, ao dia da Lei Estadual Maria da Penha, ao dia do Econom
aos 30 anos de fundação da TV Cidade e uma em homenagem ao mé
espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, falecido em 1900.

01

04

11

16

05

06

07

01. Ministro da Justiça, Tarso Genro, presidente Domingos Filho (PMDB) e vice-governador Francisco Pinheiro.
02. Deputado Arthur Bruno, que solicitou o debate, cumprimenta o ministro Tarso Genro.
03. Deputado Lula Morais (PC do B), secretária municipal de Cultura, Fátima Mesquita, dirigente do
Movimento Anistia 64/48, Mário Albuquerque e professor Pedro Albuquerque.
04. Deputado Idemar Citó (PSDB)
05. Deputado Roberto Cláudio (PHS) e secretário da Fazenda, Mauro Filho, na solenidade em
comemoração ao Dia do Economista.
06. Deputado Adail Carneiro (PMDB)
07. Josemildo Nascimento, da Loja Grande Oriente do Ceará; Etevaldo Barcelos Fontenele, da
Grande Loja Maçônica do Ceará; presidente da AL, deputado Domingos Filho (PMDB); e Valdir Chagas,
da Loja Grande Oriente do Brasil, na homenagem ao Dia do Maçom.
08. A biofarmacêutica Maria da Penha Maia e a deputada Rachel Marques (PT)
09. Jornalista Clara Guimarães, ex-deputado Mário Mamede e deputado Neuramir Amorim (PC do B)
10. Deputado Edson Silva (DEM), Patriolino Ribeiro Neto e deputado Ely Aguiar (PSDC) na sessão
comemorativa aos 30 anos da TV Cidade.
11. Deputado Sérgio Aguiar (PSB) e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa
12. Deputado Ronaldo Martins (PMDB)
13. Primeiro vice-presidente da AL, deputado Gony Arruda (PSDB)
14. Deputado Edson Silva (DEM) faz discurso em homenagem aos 30 anos da TV Cidade
15. Presidente do Inesp, Antônio Nóbrega, faz a entrega de uma das placas comemorativas
16. Jornalista e Espírita Alan Arrais Sidrião de Alencar; vice-presidente do grupo espírita Paulo e Estevão,
Antônio Alfredo Monteiro; sobrinho-neto de Bezerra de Menezes,Eduardo Bezerra Neto; e deputado
Fernando Hugo (PSDB), na sessão em homenagem a Bezerra de Menezes.
17. Deputado Cirilo Pimenta (PSDB)
18. Deputado federal Eudes Xavier e ministro Tarso Genro.
19. Deputado Heitor Férrer (PDT)
20. Deputado Tomás Figueiredo (PSDB)

assembléia
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Avaliação> Recursos hídricos

TV Assembléia > Fique ligado

Documento do Pacto das
Águas já foi finalizado

Programação Canal 30

A

“

gora” podemos dizer
que o Ceará conta
com um documento que retrata a realidade dos
recursos hídricos”, afirmou Eudoro Santana, secretário-executivo do Conselho de Altos
Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembléia Legislativa,
ao encerrar o encontro que discutiu e finalizou o documento
“Cenário Atual dos Recursos
Hídricos do Ceará”, dia 29/08
no auditório do Banco do Nordeste do Brasil, no Passaré. O
documento final será lançado
em outubro, com a presença do
governador Cid Gomes.
Cerca de 200 representantes
de diversas instituições discutiram o documento em grupos
e em plenária, a fim de referendar as informações resultantes das contribuições de 96
entidades envolvidas no Pacto
das Águas. Ele servirá de base
para a elaboração de políticas
públicas voltadas para o setor.
O documento está dividido em
quatro grupos: Água para beber, Água e desenvolvimento,
Convivência com o semi-árido

Terça-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
13:00 - Propaganda Eleitoral Gratuita
13:30 - Documentário / Musicalidade
14:30 - Comissões - ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal de Fortaleza
19:00 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Questão de Ordem - ao vivo
20:30 - Propaganda Eleitoral Gratuita
21:00 - Ceará, Terra e Gente que faz história
22:00 - Reprise Sessão Plenária e Comissões

e Sistema de gerenciamento
dos recursos hídricos.
Para o representante do Núcleo Movimentos Sociais, Emanuel Furtado, essa proposta pode
aliar-se à concepção de semi-árido que os movimentos têm buscado difundir. A idéia é de que o
sertão é um lugar adequado para
se morar, mas carece de políticas

que possam garantir a permanência do homem no campo. Já
representante da Companhia de
Gerenciamento dos Recursos
Hídricos (Cogerh), João Lúcio,
afirmou: “Faz 21 anos que temos
o mesmo Sistema de Gerenciamento, que precisa ser revisto
de acordo com a realidade atual”,
afirmou ele.

Parceria> Transmissão de cargos

Unilece e TCM orientam prefeitos e vereadores

E

m ano de eleições, dúvidas sobre lei eleitoral e
responsabilidade fiscal
são bastante comuns. Pensando
nisso, a Assembléia Legislativa
e o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) firmaram convênio com o objetivo orientar
prefeitos e vereadores na hora da
transmissão de cargos.
As orientações são passadas
através de cursos à distância. A
elaboração do conteúdo fica por
conta do TCM, enquanto a Assembléia Legislativa se encarrega

Segunda
6:00 - Documentário
7:00 - Musicalidade
7:30 - Programa Tse - Brasil Eleitor
8:20 - Primeiro Expediente
9:00 - Audiência Pública - Solenidades Ao Vivo
13:00 - Propaganda Eleitoral Gratuita
13:30 - Musicalidade
14:30 - Audiência Pública
18:00 - Convenio Universidades - Unifor
19:00 - Jornal Assembléia - Ao Vivo
19:30 - Questão De Ordem - Ao Vivo
20:30 - Propaganda Eleitoral Gratuita*
21:00 - Jogo Político - Parceria Com Tv O Povo - Ao Vivo
22:00 - Reprise Sessão Plenária E Audiências

de fazer com que este conteúdo
chegue aos prefeitos e vereadores
dos 184 municípios cearenses.
A primeira etapa do curso já
foi concluída: a exposição de aulas que foram transmitidas pela
TV Assembléia nas primeiras três
segundas-feiras do mês de setembro. Também já foram entregues
a gestores e vereadores cearenses,
cartilhas e DVDs contendo as explicações apresentadas nas aulas.
Após o dia 05/10, começarão
os cursos que capacitação, que
vão ser transmitidos por meio

do Alecemídia, um programa de
videoconferência da União do
Legislativo Cearense (Unilece),
que tem como presidente o deputado Gony Arruda (PSDB). A
informação é do diretor adjunto
operacional da Assembléia Legislativa, Carlos Martins. As aulas serão ministradas pelos assessores técnicos do TCM. O curso
se encerra com aulas presenciais,
“quando serão usados os espaços
físicos e logísticos da Universidade do Legislativo Cearense”,
conforme Carlos Martins.

Quarta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
13:00 - Propaganda Eleitoral Gratuita
13:30 - Documentário / Musicalidade
14:30 - Comissões - ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal de Fortaleza
19:00 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Questão de Ordem - ao vivo
20:30 - Propaganda Eleitoral Gratuita
21:00 - Perfil
22:00 - Reprise Sessão Plenária e Comissões
Quinta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
13:00 - Propaganda Eleitoral Gratuita
13:30 - Documentário
14:30 - Comissões - ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal de Fortaleza
19:00 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Questão de Ordem - ao vivo
20:30 - Propaganda Eleitoral Gratuita
21:00 - Repórter Assembléia
22:00 - Reprise Sessão Plenária e Comissões
Sexta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
13:00 - Propaganda Eleitoral Gratuita
13:30 - Documentário
14:30 - Comissões ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Universidades - Fgf
19:00 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Questão de Ordem - ao vivo
20:30 - Propaganda Eleitoral Gratuita
21:00 - Identidade Cultural
22:00 - Reprise Sessão Plenária e Comissões
Sabado e Domingo

09:00 às 18h - Reprise sessões/audiências da semana
18:00 às 06:00 - Aparece na TV, Documentários e musicais próprios e de parceiros
13:00 e 20:30 - Propaganda Eleitoral Gratuita
*Nossa programação prioriza o trabalho parlamentar, podendo ser suspensa
a qualquer momento para transmissão ao vivo das atividades realizadas na
Assembléia Legislativa. Grade especial atendendo à solicitação do TRE/TSE.
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Cronograma> Ampliação

Assembléia entrega mais
oito gabinetes reformados

N

o mês de setembro, a
Assembléia Legislativa cumpriu mais uma
etapa do cronograma de obras
de reforma e ampliação dos gabinetes dos deputados estaduais
cearenses. O projeto, idealizado
pelo presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB), foi
planejado para facilitar a atuação
dos parlamentares na formulação
de projetos e no atendimento à
população. “Afinal, estamos na
Casa do Povo e temos que oferecer conforto às pessoas”, diz ele.
Os trabalhos foram iniciados
ainda no ano passado e, até agosto último, 32 novas salas tinham
sido entregues. Agora, a AL concluiu outros oito escritórios que
já estão sendo utilizados pelos
deputados Manoel de Castro
(PMDB), Sávio Pontes (PMDB),

João Jaime (PSDB), Carlomano Marques (PMDB), Dr. Sarto
(PSB), Hermínio Resende (PSL),
Osmar Baquit (PSDB) e Francisco Caminha (PHS).
Essas obras fazem parte da
primeira etapa do quarto lote
de reestruturação dos gabinetes,
uma ação que vem sendo realizada desde julho deste ano e, a
exemplo do que aconteceu nos
demais escritórios, vai dar às salas
um aumento de 15 m² de espaço,
novo sistema de ar condicionado
interno e mobília nova.
Um dos contemplados com
essa entrega, o deputado Manoel
de Castro, comemora o recebimento do novo gabinete. Segundo ele, o perímetro do escritório
anterior era muito pequeno e
dificultava até a climatização da
sala. “Trabalho diretamente com

seis pessoas e, das secretárias aos
motoristas, o pessoal está todo
empolgado”, afirma o peemedebista, complementando que agora os parlamentares terão melhores condições físicas para receber
populares e autoridades.
A segunda etapa desse quarto
lote deve ser concluída em outubro, com a finalização das salas
dos deputados Welington Landim (PSB), Professor Teodoro
(PSDB), Fernando Hugo (PSDB)
e José Ilo Dantas (PSDB), que
está licenciado. Esses gabinetes
ficam todos no térreo do prédio
da Assembléia. “Vamos entregar
o quanto antes”, garante a diretora do Departamento Administrativo da Casa, Lise Novais, que
acompanha o andamento das
ampliações e prevê a conclusão
das obras para outubro.

Política Especial

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

Favoritos deles
Conversando semana passada com alguns deputados estaduais
pude observar o engajamento intenso de cada um deles em
campanhas políticas, na capital e interior do Estado. O Presidente
da Assembléia, deputado Domingos Filho (PMDB), reitera o que
vem dizendo desde o começo das articulações pela reeleição
de Luizianne Lins (PT), em Fortaleza: “ela tem tudo para ganhar
já no primeiro turno. Mas, no mínimo, já estamos no segundo
turno, com grande folga”. O Presidente da ALEC tem candidatos
vitoriosos (anotem), dentre outros, nos municípios de: Tauá,
Parambu, Arneiroz, Ararendá, Independência, Quiterianópolis,
Tabuleiro do Norte e com amplas possibilidades em: Pedra
Branca, Limoeiro do Norte, Nova Russas e Aquiraz.

De José Sarto

Aproveitando uma conversa
informal que mantive com o
presidente Domingos Filho,
o deputado José Sarto (PSB),
foi logo dizendo: “Olha Viana,
coloque na sua coluna, no
rádio e na internet, que eu
estou muito animado quanto

De Marcos Cals

>> Dep. Welington Landim (PSB)

>> Dep. Professor Teodoro (PSDB)

>> Dep. Fernando Hugo (PSDB)

Na mesma linha, o expresidente da ALEC e atual
Secretário de Justiça do
Ceará, Marcos Cals (PSDB),
revelou que espera reeleger
cerca de 7 a 9 prefeitos e
eleger outros 5 a 6. Entre
os candidatos nos quais
aposta todas as suas fichas,

Entre os novos
>> Dep. Hermínio Resende (PSL)

>> Dep. Sávio Pontes (PMDB)

>> Dep. Carlomano Marques (PMDB)

>> Dep. José Ilo Dantas (PSDB)

>> Dep. Francisco Caminha (PHS)

>> Dep. João Jaime (PSDB)

Segundo Marcos Cals,
“não tenho dúvidas de
que estamos com outras
importantes candidaturas
muito competitivas, onde
queremos ganhar dos atuais
gestores. Respeitando todos
eles, acho que também
venceremos em: Cedro (com

à reeleição do meu irmão,
vereador Elpídio Nogueira
(PSB), à Câmara Municipal
de Fortaleza”. Disse também
não ter dúvidas da reeleição
dos prefeitos Josimar Moura
“Mazim”, em Trairi e Acilon
Gonçalves, no Eusébio.

estão: Marilene Campelo
(Aracoiaba), Socorro Torres
“Corrinha” (Ipu), Aderson
Pinho (Poranga), Arlindo
Rocha Neto (Jati), Leonildo
Peixoto (Ocara), Acélio
Freitas (Acarape) e Manoel
Duca “Duquinha” (Acaraú),
todos candidatos à reeleição.

João Viana), Penaforte
(Cornélio Muniz), Santana
do Cariri (Jesus Werton),
São Luís do Curu (Josélia
Abreu), Francisco das
Chagas Torres “Torrim”
(Pires Ferreira), Paulo Duarte
(Limoeiro) e Fernando Assef,
em Boa Viagem.

DIRETAS

 O dep. Sérgio Aguiar (PSB), diz não ter dúvidas da eleição

de sua esposa, dona Mônica Gomes Aguiar, em Camocim.

 Roberto Cláudio (PHS), engajadíssimo na

>> Dep. José Sarto (PSB)

>> Dep. Manoel Castro (PMDB)

>> Osmar Baquit (PSDB)

campanha do médico e ex-prefeito Iran Holanda,
no Município de Guaiúba.
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Balanço > Ação Parlamentar
Saúde
O desejo de obter um corpo esculpido e com aparência
saudável em pouco tempo, tem levado cada vez mais jovens a
utilizar remédios para obter esses resultados sem muito esforço.
Para isso, utilizam os chamados esteróides anabolizantes
sem avaliar o perigo que isto pode estar causando para a
saúde. O deputado Ely Aguiar (PSDC), preocupado com o uso
indiscriminado dessas substâncias, apresentou projeto de lei,
aprovado pela Assembléia Legislativa do Ceará, determinando a

divulgação das conseqüências que o uso dos anabolizantes pode
acarretar à saúde humana.
Pelo projeto, as academias de ginástica, centro ou clubes
esportivos ficam obrigadas a expor em suas dependências,
placas de advertência sobre o uso inadequado desses produtos.
Pesquisas científicas comprovam que os efeitos colaterais
das superdosagens são muitos. A pessoa pode desenvolver
problemas no fígado, inclusive câncer e derrame cerebral.

Deputado Ely Aguiar (PSDC)

Infância

Deputada Lívia Arruda (PMDB)

O Poder Executivo estadual sancionou, em janeiro deste ano,
projeto de lei de autoria da deputada Lívia Arruda (PMDB), hoje lei
n° 14070/08, instituindo o Dia Estadual da Infância. Comemorado
anualmente em 24 de agosto, o propósito da medida é estimular
o debate e ações voltadas à proteção da infância
Lívia lembra que tanto a Constituição Federal como o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), têm como objetivo a proteção
integral à criança e ao adolescente. “Portanto, a celebração do

Dia Estadual da Infância não deve ser apenas lúdica e recreativa.
Precisamos de políticas públicas efetivas para garantir o
desenvolvimento harmônico e integral da criança”, ressalta ela.
Ainda por sua iniciativa, foi criado o Dia Estadual da Criança no
Rádio e na TV,a ser celebrado anualmente,no segundo domingo de
dezembro, junto com o Dia Internacional. O objetivo da deputada
é garantir a informação de qualidade e estimular a participação
de crianças e adolescentes nos meios de comunicação.

Meio Ambiente
A questão ambiental tem sido tema de discussão em todo
o mundo, pois a preservação da vida está diretamente ligada
à preservação da biodiversidade. Pensando nisto, o deputado
Professor Teodoro Soares (PSDB) elaborou projeto de lei aprovado
este ano na Assembléia Legislativa, instituindo o Programa
Estadual de Educação Ambiental.
Segundo o parlamentar, o programa tem por objetivo
promover ações que visem à formação da consciência ecológica

dos estudantes da rede pública estadual. As atividades deverão
ser coordenadas pelas secretarias de Educação e de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, e consistem na realização de
atividades extra-classe como palestras destinadas à formação
da consciência ecológica do educando, atividades práticas de
plantio de árvores, preservação das matas ciliares e nascentes
dos rios, coleta seletiva dos resíduos sólidos, bem como promover
a educação ambiental, com ênfase na preservação ambiental.

Deputado Prof. Teodoro (PSDB)

Inclusão Social

Em uma situação de grave desigualdade, o princípio da
eqüidade manda tratar de maneira diferente os desiguais,aqueles
a quem a vida ofereceu menos chances para ajudá-los a superar
suas dificuldades e serem incluídos socialmente. Esta é uma
das premissas das políticas de inclusão social. Pensando nisso, o
deputado Ferreira Aragão (PDT) apresentou projeto aprovado no
Legislativo Estadual estabelecendo garantias para que os alunos
com mobilidade reduzida possam ser matriculados na escola da

rede pública estadual mais próxima de sua casa.
Ferreira Aragão lembra que muitos desses alunos com
deficiência não têm acesso às escolas, seja por falta de transporte
ou por falta de equipamentos, aumentando ainda mais as
dificuldades, se as escolas forem longe de sua residência. “Não
há, portanto, possibilidade desses indivíduos tornarem-se alunos
de uma rede regular de ensino, sem que sejam atendidas essas
necessidades básicas”, reforça o parlamentar.

Deputado Ferreira Ragão (PDT)

Justiça e Segurança

O Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania
(Pronasci) foi tema de debate no dia 29 na Assembléia
Legislativa. Coube ao ministro da Justiça, Tarso Genro explicar o
seu funcionamento e ações. Segundo ele, o Pronasci está sendo
implementado em 84 municípios brasileiros e mais de R$ 1,4
bilhão foi liberado somente neste ano.
O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Domingos
Filho (PMDB), acrescentou que essa nova visão proposta pelo

Deputado Arthur Bruno (PT)

programa, “trata o problema da insegurança como conseqüência
de fatores sociais e econômicos sedimentados em nossa
história”. Para o deputado, é impossível encontrar soluções para
o problema da violência que não levem em conta esses fatores.
O debate foi proposto pelo deputado Artur Bruno (PT) e
contou com as presenças ainda do vice-governador do Estado do
Ceará, Francisco Pinheiro, do deputado federal Eudes Xavier (PTCE) e do chefe da Guarda de Fortaleza, Arimar Rocha.
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Organização> Processo de mudança

Rádio >

DRH coordena migração de
contas dos servidores para o BB

É

bastante comum a idéia
de que a área de Recursos Humanos de uma
empresa ou de uma instituição
serve apenas para reunir os
dados de pessoal e para distribuição de contracheques. Nada
mais errado. O Departamento
de Recursos Humanos (DRH)
da Assembléia Legislativa atua
além dessas atividades, dedicando-se a criar mecanismos para
a avaliação de desempenho e
incentivando o aperfeiçoamento do pessoal. Recentemente, o
setor coordenou a mudança da
conta dos servidores da Casa,
do Bradesco para o Banco do
Brasil, dando um exemplo de
organização e objetividade.
O setor, na sua composição,
possui a Diretoria e duas divisões: a Comissão de Cargos e
Carreiras e a de Treinamento e
Controle Pessoal, que é subdividida da seguinte forma: setores
de registro funcional, direitos e
vantagens, freqüência e folha de
pagamento. De acordo com a
Chefe da Divisão de Controle de
Pessoal, Áurea Pontes, “o perfil
que o servidor de RH. precisa
ter além da motivação, é o espírito coletivo e acima de tudo
ético”. Segundo ela, são aproximadamente 46 funcionários

EDSON JÚNIOR PIO

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 (segundas-feiras)
14:00 às 18:50
Atividades Legislativas / Política
em Destaque
18:50 às 19:00
Resumo do Dia

>> A equipe do Depto. de Recursos Humanos trabalha de forma a integrar as atividades de suas comissões.

trabalhando no Departamento.
“Temos administradores, advogados e contadores”, afirma.
Dentre os objetivos principais do setor, podemos citar o
acompanhamento e a aplicação
dos mecanismos de avaliação de
desempenho e de desenvolvimento na carreira, além de propor medidas com vistas a seu
aperfeiçoamento. Além disso,
dá suporte técnico aos titulares
dos órgãos da Assembléia Legislativa nas ações que resultem no
desenvolvimento e na integra-

ção de suas equipes de trabalho.
Com a diversificação no
seu atendimento, atualmente
o Recursos Humanos está trabalhando colaborando com o
Banco do Brasil na organização da migração das contas dos
servidores da Casa, que antes
tinham seus vencimentos depositados no Bradesco. O setor
também atua na concepção e
desenvolvimento de programas de promoção da saúde e
de qualidade de vida para os
deputados e servidores.

>> Tire as dúvidas - Banco do Brasil
1- Como os servidores da Assembléia
Legislativa devem proceder para abrir conta
no Banco do Brasil?
Os servidores devem se dirigir à sala onde está
instalado o posto do banco, no segundo andar
do anexo da Casa, próximo ao Departamento
de Recursos Humanos, das 9 às 16 horas,
portando carteira de identidade, CPF e
comprovante de residência.
2 – Os servidores que já possuem conta ativa
do Banco do Brasil precisam passar por esse
procedimento?
Não. Estes servidores podem ficar tranqüilos que
o pagamento referente ao mês de setembro cairá,

automaticamente, nesta conta. Posteriormente,
caso tenham interesse, podem solicitar a
transferência da conta para a Agência Assembléia.
3 – Quando a Agência Assembléia Legislativa do
Banco do Brasil começa a funcionar?
Ainda no mês de setembro. Além do
atendimento na nova agência, os correntistas
poderão contar com seis terminais de
auto-atendimento.
4 – E quanto ao Bradesco?
Resposta - Atualmente o Bradesco está atendendo
na antiga sala do Comitê de Licitação da Casa, no
primeiro andar.

Departamento
cede espaço
para banco
Com a transição das contas
dos servidores do Bradesco
para o Banco do Brasil, o setor
de Recursos Humanos cedeu
uma parte do seu espaço para
atualização dos cadastros. O
atendimento é realizado diariamente, das 9 às 16 horas,
no segundo andar da Casa,
mediante senha. São cerca de
100 senhas distribuídas diariamente, além do atendimento
nos gabinetes.
O banco designou uma
equipe de dez pessoas (na
Assembléia) e mais seis, de
suporte, para realizar o processo de transição que vem
acontecendo desde o mês
de julho, quando foi assinado contrato entre as duas
instituições. A confirmação
da conta deve ser feita pelo
cliente, pessoalmente, mediante apresentação da carteira
de identidade, CPF e comprovante de endereço.

19:00 às 20:00
Hora do Brasil
20:00 às 21:00
Reprise do Autores e Idéias
(terças-feiras)
20:00 às 21:00

Sons dos Festivais (quartas-feiras)
20:00 às 21:00
Gonzagando (às quintas-feiras)
20:00 às 21:00
Abluesando (às sextas-feiras)
21:00 às 06:00
Música

Sábado

05:0 às 10:00
Música
10:00 às 10:30
Narcélio Limaverde Destaques
10:30 às 10:40
Música
10:40 às 11:00
Retrospectiva da Semana
11:00 às 12:00
Qual éo tom do Ceará?
12:00 - 15:00
Música

15:00 - 16:00
Autores e Idéias
16:00 - 17:00
Música

17:00 - 18:00
Sons dos Festivais (reprise)
18:00 - 19:30
Sinatra e Amigos

19:30 - 00:00
Rede Rádio Senado

Domingo
Transmissão Rádio Senado
* O horário do TSE vai ao ar das 7h
às 7h30 e das 12:00h às 12:30h,
até o dia 28/09
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Espaço do Leitor

Cara Lilian Abreu,
Como vai você? Desculpe por só
agora poder lhe agradecer pela
entrevista à Radio Assembléia, aí
em Fortaleza. Eu ouvi, a achei muito
bem editada - um belo trabalho, o
seu! Acho que seu programa é uma
ótima contribuição à literatura,
não só cearense, mas brasileira.
Pergunto: como eu poderia obter
uma cópia em CD da entrevista?
É possível isto? No mais, é lhe
agradecer uma vez mais - e dizer
que você, tão jovem, está indo no
caminho mais que certo, e com
muita competência e cuidado
em seu trabalho. Parabéns! Fico à
sua disposição
Rinaldo de Fernandes, Escritor

Sra. Editora,
No balanço das atividades das
Comissões Temáticas da Assembléia,
divulgado na 16ª edição deste jornal,
pude ver que é exatamente lá onde se
desenrola a autêntica participação da
sociedade. A construção do complexo
de auditórios para sediar o debate
dos temas de interesse da sociedade
entre os senhores parlamentares e
os cidadãos será, sem dúvida, uma
grande realização da atual Mesa
Diretora, que está, de antemão, de
parabéns por essa iniciativa.
J. Carlos B. Pimenta, Fortaleza

dos passos mais importantes que
já foram dados em nosso Estado no
sentido de uma convivência racional
com o fenômeno da seca. Somente
com políticas de convivência com a
estiagem, o povo cearense poderá ter
uma vida digna. O trabalho que está
sendo feito pelo Pacto das Águas será
decisivo para implantação de novas
políticas hídricas. Esperamos que no
fim de tanto trabalho sério, o Governo
tenha a coragem de implementar as
medidas sugeridas pela Assembléia.
Atenciosamente,
Gervásio Nogueira Fº, Crateús, CE

Cara Editora do Jornal da Assembléia,
Fazer um estudo da situação dos
recursos hídricos do Ceará é um

Escrevo a Sra. Editora para dar
os parabéns à equipe do site da
Assembléia na Internet. Na minha

Cultura > Dicas de literatura e cinema

CD

CD

escola, temos utilizado os discursos
feitos como temas de discussões na
sala de aula. Isso tem sido muito
bom para os alunos. Parabéns a
toda a equipe.
Rita Ângela Brito de Paiva,
Maranguape, CE.

Participe!

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.

FILME

LIVRO

>>Luiz Eduardo Lima e Silva, Chefe da
Coord. de Planej. e Informática da AL

>> Júlio Sonsol, Jornalista

>> Deputada Rachel Marques (PT)

>> Ana Suely Romero, Coordenadora
administrativa do Projeto Unilece

A dica de Luiz Eduardo
Lima e Silva, chefe da Coordenadoria de Planejamento e Informática da
AL é o CD ‘My Winter
Storm’, primeiro da carreira solo da finlandesa
Tarja Turunen, ex-vocalista da banda de
power metal melódico Nightwish. “Neste
CD ela fez uma junção perfeita da musica
Lírica com o Heavy Metal, criando um estilo próprio. Todo o CD é bom, mas destaco
as faixas “My Little Phoenix”, “Oasis”, “Our
Great Divide” e “Die Alive”. Este belíssimo
álbum é indispensável para as pessoas
sensíveis à boa musica” afirmou.

O jornalista Júlio Sonsol indica o CD Dinheiro,
Sexo, Drogas e Violência,
ópera-rap do grupo Costa
a Costa, de Fortaleza. “Recortando a nossa Capital
sem nenhum pudor, o
grupo mostra uma face que passa despercebida até aos mais atentos estudos sociológicos. Emprega uma linguagem nossa,
sem interferências dos ‘Pasquales’ e das redes de TV da vida. Bom mesmo para ouvidos
não afinados com os discursos rappers. Tem
musicalidade e poesia fiel ao nosso tempo”,
destaca Júlio Sonsol.

A indicação da deputada
Rachel Marques (PT) é o filme “A culpa é do Fidel” que
mostra a atuação militar
de esquerda sob o ponto
de vista de uma criança,
Anna de La Mesa. Ao voltar
de uma viagem ao Chile,
logo após a eleição de Salvador Allende, a vida familiar muda por completo. Assustada com essa
nova realidade, Anna resiste à sua maneira.
“Para mim a questão da família e a esquerda
fazem parte constante da minha vida. No entanto, nada melhor que indicar um filme que
retrate este tema”, afirmou a deputada.

A coordenadora administrativa do Projeto Unilece,
Ana Suely Romero indica
o livro ‘A Menina que Roubava Livros’, do australiano
Markus Zusak. Narra um
período difícil, a 2ª Guerra
Mundial, do ponto de vista
de uma criança alemã. “O
autor me surpreendeu e
me deixou feliz. Quando se imagina que não
há muito no que inovar em literatura, ele me
aparece com a morte como narradora. E que
narradora! A menina que roubava livros é certamente uma das melhores obras lançadas
recentemente”, afirma Suely.

