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Participação popular
cresce no Interior
No encerramento dos trabalhos
do primeiro semestre, o
presidente da Casa, deputado
Domingos Filho (PMDB),
comemorou o aumento da
participação popular dos
moradores do Interior do Estado
na AL. Números do balanço da
Ouvidoria Parlamentar registram
crescimento de 300% nessa
participação. [5]
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Balanço >> Expectativas [ 3 ]

AL bate novo
recorde de
produção e
entra na era
digital
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Anunciada implantação do Protocolo Digital

Assembléia fecha semestre
na
de tornar-se
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Olá, caro leitor! Estamos vivendo
em ritmo de recesso. As sessões plenárias e audiências públicas só retornarão
no mês de agosto, mas a Assembléia
continua com outras atividades funcionando plenamente. No primeiro semestre, a produção foi intensa: foram apresentadas 493 proposições, das quais,
334 foram votadas em plenário e 159
ainda estão em tramitação.
O presidente da Casa, deputado Domingos Filho, anuncia para o próximo
semestre, o Protocolo Digital. A partir do
dia 3 de agosto, todos os requerimentos,
solicitações, projetos, etc, darão entrada
nos seus respectivos setores somente
através de um sistema de computador.
A Universidade do Parlamento Cearense formou suas duas primeiras turmas de nível superior. Colaram grau 60
alunos dos cursos de Marketing Organizacional e de Gestão de Recursos Hu-
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Ilma Sra.
Silvia Goes
Prezada Senhora
É gratificante registrar que, sob sua orientação, a TV Assembléia é hoje um veículo de
comunicação do mais alto nível que, além do
noticiário do dia a dia, proporciona a apresentação de programas culturais e históricos.
O motivo desta é agradecer a Vossa Senhoria
a divulgação pela TV Assembléia do programa Perfil exibido dia 11 próximo passado,
intitulado ‘Martins Filho, o Magnífico Reitor’.
Posso garantir-lhe que aquela produção é o
mais perfeito e fiel trabalho já realizado sobre
a vida e obra de meu pai. Por tudo isso, soulhe grato. Por oportuno, quero deixar registrados os meus agradecimentos à Sra, Ângela
Gurgel e a toda sua equipe de colaboradores
da TV Assembléia, que realizaram o mencionado Perfil, a quem pude testemunhar toda a

manos. O Programa Construção Compartilhada da Cidadania, promovido pelo
Instituto de Estudos e Pesquisas para o
Desenvolvimento do Ceará recebeu no
primeiro semestre 2.140 estudantes.
Nesta edição você também vai
acompanhar as discussões sobre um
dos grandes problemas da atualidade. O
consumo de crack entre os jovens vem
aumentando, e os deputados têm discutido com freqüência o assunto, buscando
alternativas de ajuda para os drogaditos.
As comissões de Juventude e da
Infância e Adolescência realizaram diversas audiências públicas abordando o
tema nos últimos meses. Foi criada comissão especial com o objetivo de cobrar
ações concretas.
Bom, em breve retornaremos com
mais uma edição do Jornal AL Noticias.
Boa leitura e continue colaborando conosco!

se ligue!
sua competência e extrema dedicação.
Atenciosamente
Francisco de Carvalho Martins
Sra. Editora,
Foi com muita satisfação que li a notícia
sobre a intermediação feita pelo deputado
Domingos Filho junto a OAB do Ceará, para
que não tentasse anular a lei que cria o programa Pró-Cidadania. Além disso, fiquei
sabendo que a criação do programa pelo
Governo do Estado atende sugestão do próprio deputado Domingos. Esse programa é de
fundamental importância para os municípios que não serão atendidos pelo Ronda do
Quarteirão porque, atualmente, até mesmo
as cidades pequenas estão sendo assoladas
pelo tráfico de drogas e pela violência. De parabéns o presidente da Assembléia do Ceará.
Josimo Ferreira, Hidrolândia – CE

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.
Cara Sílvia Goes,
Já acompanhei uma audiência pública
pela videoconferência da Assembléia
Legislativa. Por isso digo: todos os prefeitos devem se juntar a esse programa.
Ainda mais porque podem usar os equipamentos do Centec e não vão precisar
fazer gastos. È muito importante que a
gente possa dizer o que realmente pensa e
o que a nossa cidade precisa. E desse jeito,
os deputados saberão das nossas necessidades e poderão trabalhar para melhorar
a vida de todos.
Antonio Teles, Crateús - CE

com a palavra

expectativa
100%
digital

“A Assembléia é vista com ótimos
olhos pela população. Os dados são
mostradores de que o Parlamento
cearense é verdadeiramente a Casa
do Povo. E tudo isso se deve ao seu
comando, presidente”.
Deputado Fernando Hugo (PSDB)

Domingos Filho (PMDB) destaca entrada do
Parlamento num novo momento da história
o encerrar os trabalhos do
primeiro semestre da Assembléia Legislativa, o presidente
Domingos Filho (PMDB) ocupou a
tribuna da Casa, no dia 17/07, para
fazer um balanço das atividades
realizadas entre fevereiro e julho
deste ano. Foram mais de três horas de um discurso que teve como
tônica a entrada da AL num novo
momento da história do Parlamento: a inclusão digital.
Segundo o peemedebista, a
partir do dia 03 de agosto, quando os debates são retomados, após
o recesso previsto em Regimento
Interno, todos os requerimentos,
solicitações, projetos etc darão entrada nos seus respectivos setores
somente através de um sistema de
computador. É o chamado Protocolo Digital.
A idéia é: nada de papel. A medida vem para reforçar a responsabilidade ecológica do Legislativo, pois,
só com as votações de matérias
em plenário, serão economizadas
66.240 folhas por ano. Com a volta do recesso, os deputados terão
acesso ao conteúdo das apreciações
somente pelo portal da Assembléia
na Internet (www.al.ce.gov.br). “Todos os gabinetes já foram equipados

A

Edson Júnior Pio
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>> Presidente Domingos Filho (PMDB)
faz balanço do semestre na sessão
de encerramento

e cada deputado possui seu notebook para não ter a desculpa de não
ter como participar”, afirmou Domingos Filho, referindo-se às obras
de ampliação e modernização dos
escritórios dos parlamentares, ocorrida ano passado.
Para ele, a chegada da Era Digital na AL estreitará ainda mais os
laços do Legislativo com os meios
de comunicação e a sociedade,
consolidando, assim, o perfil de
Casa do Povo. Por conta disso, Domingos Filho espera que a produ-

ção no segundo semestre supere a
do primeiro, que, conforme citou,
bateu recordes históricos. Somente nesse ano, foram 493 projetos
apresentados, dos quais 334 foram deliberados e outros 159 estão em tramitação.
O resultado positivo deu-se
principalmente devido à participação popular, que aumenta a cada
ano, ao ponto de quatro audiências
públicas serem promovidas simultaneamente a partir de demandas do eleitorado. “Conseguimos
avanços nos mais diversos eixos de
atuação, em face do compromisso
dos deputados, dos servidores e da
sociedade”, pontuou.

“Até brinco perguntando quando o
Departamento Legislativo daqui vai
falhar, porque, até agora, só mostra
eficiência. Tudo funciona muito bem.
A Assembléia fala a língua do povo e
tem se alinhado ao povo”.
Deputado Ferreira Aragão (PDT)

“A cada dia, a Assembléia se apresenta
com sua cara própria. Esse trabalho é
um complemento a cada presidente
dos últimos períodos. E Vossa
Excelência tem dado um plus muito
significativo para essa proeminência
do Parlamento, presidente”.
Deputado Lula Morais (PCdoB)

“Esses três anos de sua gestão ficarão
na sua memória e na memória de
toda a classe política. Nunca vi os
servidores dessa Casa trabalharem
com tanto prazer”.
Deputado Júlio César (PSDB)
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Recorde> Produção legislativa

Interação> Sociedade

Deputados votaram 334 matérias
na primeira metade de 2009

Serviços oferecidos pela AL garantem acesso aos cidadãos

Assembléia Legislativa do Ceará
encerrou no dia 17/07 os trabalhos relativos ao primeiro semestre de
2009 (3ª sessão legislativa da 27ª Legislatura) batendo novo recorde de
produção legislativa. Conforme o balanço divulgado pelo Departamento
Legislativo da Casa, a produção atingiu
o número de 493 proposições apresentadas, das quais, 334 foram votadas
em plenário e 159 ainda estão em tramitação. Desse total, 67 matérias vieram de outros poderes, tais como Executivo, Judiciário e instituições como
Ministério Público e Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios.
A produção própria da Casa totaliza
423 proposições entre projetos de lei, de
resolução, de indicação, de decreto legislativo, de lei complementar e propostas de emendas constitucionais, dentre
as quais, o capítulo do Judiciário, como
parte da atualização constitucional.
Dessas matérias, 301 foram apresentadas esse ano, 192 foram aprovadas,
76 rejeitadas ou retiradas e 155 permanecem tramitação. Ainda no primeiro
semestre de 2009, foram apresentados
2.601 requerimentos, dos quais 2.522
foram aprovados, 49 prejudicados e 30
retirados ou rejeitados.
A Assembléia realizou 195 sessões
no primeiro semestre, assim divididas:
86 sessões ordinárias, duas especiais,
54 extraordinárias, sete extraordinárias especiais, 45 sessões solenes e
uma sessão itinerante, no município
do Crato. Ao todo, 375 eventos foram
realizados pelas 16 comissões técnicas da Casa como forma de debater
os mais diversos temas, sendo 27
audiências públicas interativas transmitidas para municípios do Interior

Edson Júnior Pio

A Casa recebeu 493 proposições e deliberou mais um capítulo da atualização constitucional

A

Ouvidoria, Procon
e Unilece elevam o
nível de participação
popular no
Parlamento estadual.
Assembléia Legislativa oferece
serviços à sociedade, visando
assegurar direitos e condições de cidadania. A participação popular, primeiro passo para o exercício democrático, é assegurada pela Ouvidoria
Parlamentar, que recebe sugestões,
críticas e denúncias do povo cearense.
O Procon garante os direitos do consumidor, recebendo demandas e encaminhando juridicamente a solução
dos casos. A União Interativa do Legislativo Cearense visa assegurar o
mesmo nível de participação popular
existente na Assembléia aos municípios do Estado, levando ao Interior,
em tempo real, os debates e audiências realizados no Parlamento. Confira
ao lado o balanço dos serviços prestados no primeiro semestre de 2009.

A

Atuação parlamentar
No primeiro semestre deste ano, foram realizados 886 pronunciamentos
pelos deputados estaduais. O deputado que mais utilizou a tribuna foi
o líder do Governo, Nelson Martins
(PT), que realizou 109 pronunciamentos. O pedetista Heitor Férrer vem em
segundo lugar com 100 pronunciamentos e, em terceiro, o deputado

>> Lívia Arruda (PMDB) foi a
deputada que elaborou o maior
número de projetos e requerimentos

Professor Teodoro (PSDB), que fez 54
discursos durante as sessões.
A deputada Lívia Arruda (PMDB) foi
quem mais apresentou proposições
neste semestre, totalizando 37 projetos. A segunda maior produção
foi do deputado Ronaldo Martins
(PMDB), com 26, seguido do deputado Vasques Landim, com 24 iniciativas. No total, foram elaborados
423 projetos pelos parlamentares.
No mesmo período, foram apresentados 2.601 requerimentos. A deputada Lívia Arruda aparece novamente
como autora do maior número de
iniciativas, com 436 requerimentos
apresentados, dos quais, 433 foram
aprovados. Em segundo vem o deputado Artur Bruno (PT) com 213 solicitações apresentadas e 200 aprovadas
e, em terceiro, a deputada Ana Paula
Cruz, com 148 requerimentos apresentados, todos aprovados.

através de videoconferência.
O Plenário 13 de Maio sediou 34
eventos entre seminários, fóruns, audiências públicas e solenidades. Foram
debatidos temas de fundamental importância para o País como, por exemplo, o projeto de desenvolvimento do
Nordeste, em reunião do Parlamento
Nordestino, com a presença do ministro Mangabeira Unger, da Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; a Lei Rouanet, com
o ministro da Cultura, Juca Ferreira;
homenagem ao ministro da Previdência, José Pimentel; apresentação do
projeto de estruturação de Fortaleza
para a Copa do Mundo de 2014, pelo
governador Cid Gomes; e o Silegis –
Seminário de Integração Legislativa,
que reuniu 94 presidentes de câmaras
municipais cearenses.

serviço
- O Espaço do Povo realizou
mais de 400 atendimentos
no primeiro semestre.
- O Departamento de Saúde
fez 26.813 atendimentos. Se
contabilizados os exames, o
número ultrapassa 50 mil.
- A Biblioteca concedeu
1.010 empréstimos a 514
usuários. O órgão tem 2.502
obras catalogadas.
- A Procuradoria da
Casa teve sua demanda
quadruplicada

>> Deputado Ronaldo Martins (PMDB),
Ouvidor Parlamentar da AL

Participação do
Interior cresce
300%
A Ouvidoria Parlamentar contabilizou no primeiro semestre de 2009, 622
demandas como pedidos de informação,
reclamações, denúncias, elogios, sugestões e solicitações. O ouvidor parlamentar, deputado Ronaldo Martins (PMDB),
destaca que a participação do cidadão
que reside no Interior do Estado aumentou em mais de 300%.
Ao todo foram registrados 201 pedidos de informações; 59 reclamações
contra o Legislativo; oito denúncias;
16 elogios; 56 solicitações de cópias de
lei estaduais, documentos históricos e
pronunciamentos; o encaminhamento
de 134 reclamações; 48 sugestões e 68
denúncias contra prefeituras do Interior, órgãos do Governo e da Prefeitura
de Fortaleza. Além disso, a participação
do órgão na Sessão Itinerante da cidade
do Crato e no 1º Seminário de Integração do Legislativo – Silegis, também são
citadas por Ronaldo. Sobre a atuação
da Ouvidoria no Silegis, ele afirma que
é “mais uma oportunidade de expor o
trabalho da Ouvidoria para os presidentes de câmaras municipais do Interior”.

>> Deputado Gony Arruda (PSDB),
presidente da União Interativa do
Legislativo Cearense.

>> Deputado Moésio Loiola (PSDB),
presidente da Comissão de Defesa
do Consumidor

Interatividade com Procon
fez 1.747
as câmaras
atendimentos
O União Interativa do Legislativo Cearense, presidida pelo deputado Gony Arruda (PSDB), promoveu
ações de inclusão digital e acesso à
informação, por meio das suas cinco
ferramentas: Audiência Pública Interativa, Alecemídia, Interlece, Legioteca e Municipalidade.
Na AP Interativa foram realizadas
18 transmissões de debates para órgãos
federais. Foram transmitidas nove audiências públicas para 12 municípios e
realizadas 15 reuniões por videoconferência. O Alecemídia, que faz educação
à distância, ofertou sete cursos e realizou 1.989 matrículas, distribuídas em
32 turmas, com 40,68% de aprovação.
A Legioteca, por sua vez, já dispõe de
material para pesquisa de legislações.
O Projeto Interlece apresentou quatro pareceres jurídicos respondendo a
consultas de vereadores e duas consultas sobre modelos de proposituras para
câmaras municipais. O Municipalidade
disponibilizou o quadro político dos 184
municípios cearenses, bem como, fotos
de prédios públicos de municípios e informações sobre vereadores.

De janeiro a junho deste ano,
1.747 atendimentos foram registrados na Comissão de Defesa do Consumidor, por meio do Procon Assembléia. Presidido pelo deputado Moésio
Loiola (PSDB), o órgão recebeu 1.974
reclamações; 1.312 processos estão
em tramitação e 101 foram arquivados. A comissão promoveu ainda três
reuniões ordinárias, duas audiências
públicas e uma sessão solene.
Em solenidade, realizada em março, foi comemorado o Dia Mundial do
Direito do Consumidor. Na primeira
audiência ocorrida em abril, foi debatido o excesso de multas de trânsito
processadas indevidamente. A segunda audiência, em maio, discutiu o
preço do Gás Natural Veicular (GNV)
praticado no Ceará. Foram propostas
formas de resolver o problema, como:
redução do ICMS sobre o produto;
criação de um fórum sobre o custo
do gás e manutenção dos veículos; e
estudo sobre um possível reajuste da
tarifa de táxi.
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flash do parlamento

I Silegis reúne 94 câmaras municipais na Assembleia
A Assembléia Legislativa
reuniu 94 presidentes
de câmaras municipais
cearenses no I Seminário
de Integração Legislativa
(Silegis). O presidente
Domingos Filho (PMDB) pôs
à disposição dos legislativos,
os programas da União
Interativa do Legislativo
Cearense (Unilece). O
plenário sediou também:
a reunião do Parlamento
Nordestino com a presença
do ministro Roberto
Mangabeira Unger; sessão
solene em homenagem ao
desembargador Fernando
Ximenes; e premiação do II
Concurso Jornais Escolares
Contra a Desertificação,
promovido pelo Inesp.

>> Presidente Domingos Filho (PMDB) apresenta aos vereadores os programas da Unilece no I Silegis.

>> Presidente Domingos Filho (PMDB), governador Cid Gomes, ministro Mangabeira Unger e deputado federal Ciro Gomes, em seminário
sobre o Nordeste.

>> Deputados Roberto Cláudio (PHS) e Lucílvio
Girão (PMDB).

>>Deputados Nelson Martins e Dedé Teixeira,
do PT, no seminário sobre o Nordeste,
realizado pelo Parlamento Nordestino.

>> Desembargador Fernando Ximenes,
homenageado pela AL, e a deputada Tânia
Gurgel (PSDB).

>> Deputados José Albuquerque (PSB), Heitor Férrer (PDT), Hermínio Resende (PSL) e Tomás Figueiredo (PSDB).

>> Alunos da rede pública na premiação do II Concurso de Jornais Escolares contra a Desertificação.

>> Deputado José Albuquerque (PSB), 1º
Secretário da Casa

>> Deputados Rômulo Coelho (PSB) e Lula
Morais (PC do B)

>> Conselheiro do TCE, Francisco Aguiar e
deputado Sérgio Aguiar (PSB).

>> Domingos Aguiar Neto, o presidente do TJCE, desembargador Ernani Barreira
e deputado Domingos Filho (PMDB)

>> Deputados Edson Silva (DEM) e Rachel Marques (PT).

>> Presidente da Universidade do
Parlamento, deputado Francisco Caminha
(PHS), faz exposição no I Silegis.

>> Deputados Ronaldo Martins, Manoel Castro e
Guaracy Aguiar, do PMDB.

>> Deputado Welington Landim (PSB)

>> Deputado Luiz Pontes (PSDB) e o empresário
Ednilton Soarez.

>> Estudantes das escolas cearenses
lêem o jornal AL Notícias no Plenario
13 de Maio.
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Drogadição> Políticas

Graduação> Marketing e Gestão
Edson Júnior Pio

crack
preocupa
cearenses

Avanço do
no Estado
deputados

Universidade do Parlamento Cearense
diploma suas duas primeiras turmas
de nível superior
Curso disponibilizado pela AL foi ministrado em parceria com a Assalce e a UVA
Universidade do Parlamento Cearense formou suas duas primeiras turmas de nível superior. No final de
junho, 60 alunos dos cursos de Marketing Organizacional e de Gestão de Recursos Humanos colaram grau e receberam seus diplomas em solenidade
realizada no Plenário 13 de Maio. Tratase da primeira turma composta por servidores da Casa a se graduar numa carreira
legislativa, desde a criação da Universidade, em 2007. O curso foi disponibilizado pela Assembléia Legislativa do Ceará,
por intermédio da Universidade do Parlamento, sendo ministrado em parceria
com a Associação dos Servidores da Assembléia Legislativa (Assalce) e Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).
O curso de Marketing Organizacional teve como patrono o presidente da
Assalce, Luís Edson Correa Sales, e como

A droga se alastra rapidamente pelo Interior e contribui para o aumento da violência.
entre os diversos tipos de drogas
existentes, o crack, que é um
subproduto do processamento das folhas de coca para a obtenção de cocaína, é um dos maiores causadores de
dependência química e possui um crescente número de usuários no Brasil. A
forma de uso favoreceu a disseminação
da droga, que gera efeito semelhante ao
da cocaína. No Ceará, a situação está se
tornando crítica. A droga está disseminada em toda Fortaleza e registra um
forte avanço no Interior, atingindo principalmente os jovens.
O consumo da droga está ligado ao
aumento da violência, agrava os problemas sociais e já começa a ser encarado como uma questão de saúde pública. Milhares de famílias estão sendo
destruídas, pois cada vez mais, crianças
e adolescentes estão se entregando à
criminalidade para sustentar o vício. A
rápida disseminação do crack deve-se
ao fato de ser uma droga barata e de
fácil transporte, facilitando o tráfico
e levando dependentes, sem dinheiro

D

para sustentar o vício, a praticarem
desde pequenos furtos até assaltos,
para adquirir mais droga.
Na Assembléia Legislativa do Estado
do Ceará tem crescido a preocupação
dos deputados estaduais com o aumento do consumo de crack entre os jovens.
O assunto passou a ser debatido com
mais freqüência nas últimas semanas.
Vários parlamentares, em pronunciamentos, levantaram diversas questões a
respeito do tema, como a falta de políticas públicas efetivas para combate ao
consumo da droga, a falta de recursos
para as comunidades terapêuticas, assim como a falta de ação em conjunto.
As comissões de Juventude e da
Infância e Adolescência realizaram diversas audiências públicas abordando
o tema nos últimos meses, uma delas
solicitada pelo deputado Dedé Teixeira
(PT). Nesta, ficou decidida, no mês de
junho, a criação de uma comissão especial com o objetivo de manter sempre em pauta a questão da drogadição
e cobrar ações concretas.

As deputadas Rachel Marques (PT) e
Lívia Arruda (PMDB) ressaltaram em diversas ocasiões a problemática do crack,
destacando a carência de meios de ajuda e recuperação a serviço dos usuários
e familiares. Rachel apresentou projeto
dispondo sobre a criação de políticas
públicas estaduais para prevenção e
tratamento dos transtornos associados
ao consumo de álcool e drogas.
Deputados como Tânia Gurgel
(PSDB), Ely Aguiar (PSDC), Ferreira Aragão (PDT), Augustinho Moreira (PV), Ziêr
Férrer(PTB) e Téo Menezes (PSDB), dentre
outros, tem cobrado uma ação conjunta
dos governos municipal e estadual no
sentido de adotarem ações terapêuticas, de inclusão social e de repressão ao
tráfico, além da elaboração de projetos
de lei dispondo sobre a assistência aos
dependentes e políticas de prevenção.
A Assembléia Legislativa ainda em 2008
instalou uma Comissão Especial que fez
o diagnostico do problema das drogas
no Estado, por iniciativa do então deputado Delegado Cavalcante (PSDB).

Avanço no
Interior
O avanço do consumo
no Interior do Estado, principalmente em cidades como
Quixadá, Aracati e na região
do Cariri, tem motivado pronunciamentos e iniciativas dos
deputados Osmar Baquit e Tomás Figueiredo , do PSDB, Ely
Aguiar (PSDC), Ferreira Aragão
(PDT) e Augustinho Moreira
(PV). A violência em algumas
cidades atingiu níveis altíssimos, chegando a interferir na
vida econômica local. Os parlamentares acreditam que o primeiro passo para vencer a violência é o combate ao tráfico,
com a realização de programas
de segurança, e com a ajuda da
população das cidades.

paraninfa a professora Sefisa Quixadá
Bezerra. Já o de Gestão de Recursos Humanos teve o presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Domingos Filho
(PMDB) como patrono e Luís Edson
como paraninfo. O deputado Domingos
Filho fez o discurso representando os
patronos, oportunidade em que destacou a importância da formação de
carreiras legislativas para o Parlamento,
bem como o pioneirismo da Assembléia
do Ceará na criação de uma Universidade, voltado para a formação de seus
colaboradores. O aluno Francisco Elzir Araújo fez o juramento e Francisco
Barros Alves discursou representando
o corpo discente. Os alunos Francisco
Farias do Rego e Celso Vieira Cortez fizeram a outorga do grau.
A solenidade foi aberta pelo reitor
da UVA, Antônio Colaço Martins, que

passou a palavra ao representante dos
alunos, Francisco Barros Alves. Em nome
do corpo docente, falou a professora
Sefisa Quixadá Bezerra e, representando os patronos, o deputado Domingos
Filho e o reitor Antônio Colaço Martins.
O presidente da Universidade do
Parlamento Cearense, deputado Francisco Caminha (PHS), declarou que a
colação de grau foi um passo importante na construção da Universidade,
mas salientou a sua vontade de ver a
instituição certificando, ela própria, os
seus cursos. “As parcerias são importantes, mas espero ver a Universidade
do Parlamento certificando os seus cursos muito em breve”, disse ele. O Plano
Diretor, que será levado por Domingos
Filho ao Conselho Estadual de Educação
já foi concluído pela Diretora de Gestão
e Ensino, Lindomar da Silva Soares.
Edson Júnior Pio

A

Domingos Filho
lança Prevest
A Universidade do Parlamento conta agora com um
curso pré-vestibular – o Prevest. O lançamento foi feito
pelo presidente da Assembléia
Legislativa do Ceará, deputado
Domingos Filho (PMDB) também no mês de junho.
Segundo ele, o curso, que
é gratuito, será um estímulo à
motivação e qualificação dos
servidores,
proporcionando
melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo setor público. Neste primeiro momento,
o Prevest atenderá 200 alunos
em quatro turmas.
Domingos Filho disse que o
Prevest integra o Projeto Superação: “É voltado aos servidores
que não tiveram oportunidade
de estudar. Eles fazem o ensino
médio e fundamental e agora,
com o Prevest, aumentam as
chances de ingressar na universidade”, afirmou.

saiba+
>> Formandos na solenidade de colação de grau realizada no Plenário 13 de Maio.

http://www.al.ce.gov.br/unipace/
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Confira as ações e projetos dos parlamentares
Esporte e Cultura

Silas Munguba

Região Metropolitana

Prevenção ao Diabetes

Habitação Popular

Projeto de lei que tramita na
Assembléia determina que créditos ou bônus oferecidos sobre
milhagens e passagens adquiridas com recursos públicos sejam
revertidos à administração pública. A proposta, de autoria do deputado Guaracy Aguiar (PMDB),
prevê a destinação desses créditos
às secretarias do Esporte e da Cultura para uso exclusivo no deslocamento de atletas e amadores de
destaque, para participar de competição ou para viagens de artistas cearenses convidados para
eventos, feiras ou concursos sem
fins lucrativos, dos quais não receberam nenhuma remuneração.

O deputado Hermínio Resende
(PSL) é autor de projeto de resolução que aguarda votação, instituindo na Assembléia Legislativa a
Medalha Silas Munguba. O objetivo
é agraciar pessoas ou instituições
que se destaquem no combate ao
uso e tráfico de drogas e entorpecentes no Estado do Ceará. O
médico que dá nome a comenda,
é fundador da instituição Desafio
Jovem do Ceará, que presta atendimento a dependentes químicos,
e morreu no dia 15 de junho deste
ano. O agraciado será escolhido por
representantes da AL, da Secretaria
de Justiça do Estado , Desafio Jovem, Ministério Público e OAB-CE.

O deputado Professor Teodoro
(PSDB) propôs ao Governo do Estado, por meio de projeto de indicação que tramita na Assembléia,
a criação da Região Metropolitana
de Sobral (RMS), que reuniria os
19 municípios da região Norte do
Estado. Sobral foi escolhido para
dar nome à RM pelo fato de ser o
principal município da região, reunindo o maior número de serviços
e equipamentos que fomentam
a economia local. Já foi aprovada este ano a criação da Região
Metropolitana do Cariri (RMC) e
está tramitando na AL projeto de
indicação do deputado Idemar Citó propondo a RM dos Inhamuns.

Tramita na Assembléia Legislativa projeto de lei instituindo na
rede pública de saúde, o programa de apoio, acompanhamento e
tratamento às crianças e adolescentes de seis a 17 anos que apresentam diabete precoce. O autor
da iniciativa é o deputado Rogério
Aguiar (PSDB). Conforme a proposta, o programa deverá contar
com equipe multidisciplinar formada por médicos clínicos, cardiologista infantil e nutricionista.
Paciente e familiares de 1º grau
terão acesso a exames clínicos,
laboratoriais para avaliar o desenvolvimento da doença, segundo o
código genético.

Projeto de indicação do deputado Dedé Teixeira (PT) que
tramita na Assembléia, propõe ao
Governo do Estado a criação da
Central Fácil de Habitação Popular.
O objetivo do órgão é centralizar e
agilizar a tramitação e aprovação
dos projetos relativos a programas de habitação popular. Pela
proposta, a Central deve reunir
em um mesmo local, órgãos públicos e entidades tais como Caixa
Econômica Federal, Secretaria das
Cidades do Estado do Ceará, Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (Habitafor),
Secretaria do Meio Ambiente de
Fortaleza (Semam) etc.

>>Dep. Guaracy Aguiar (PMDB),

>>Dep. Hermínio Resende (PSL)

>>Dep. Professor Teodoro (PSDB)

>>Dep. Rogério Aguiar (PSDB)

>>Dep. Dedé Teixeira (PT)

19º Cine Ceará trará mostra de cinema de animação
19º Cine Ceará - Festival Ibero
Americano de Cinema dá seguimento este ano à abordagem da
relação entre audiovisual e educação,
diretriz adotada desde 2006. O tema
escolhido para o seminário internacional, que acontece em todas as edições com temas voltados para a importância do audiovisual na formação
do cidadão, foi Cinema e Animação.
Conforme divulgado na página oficial
do evento na internet, animadores,
cineastas, técnicos de animação e
outros estudiosos do Brasil e América
Latina, estarão presentes para debater
temas como o Emprego da Animação como Recurso na Educação e as
Novas Técnicas e as Políticas Públicas

conjunto de 13 filmes sobre o revolucionário argentino Ernesto ‘Che’ Guevera que será exibido ao longo dos oito
dias do evento. Será apresentada ainda,
uma mostra nacional que contará com
a exibição de diversas animações patrocinadas pelo BNDES, além de produções
de países como Chile e Colômbia.

O

serviço
Adotadas para Divulgação e Incentivo
da Animação Brasileira.
Para abrir o festival foi escolhido o
filme ‘Che – La Guerrilla’ como parte da
mostra ‘Che – Olhares no Tempo’, um

A mostra será exibida do dia
28 de julho a 04 de agosto,
no Centro Cultural Sesc Luiz
Severiano Ribeiro, na Praça do
Ferreira, no Centro de Fortaleza.
A entrada é gratuita.

+cultura
FILME

FILME

LIVRO

LIVRO

O que muda para você?
Caso a medida seja aprovada, desportistas e artistas
cearenses que muitas vezes
enfrentam dificuldades para comparecer a competições
nacionais e internacionais ou
eventos, por falta de recursos
para custear seu deslocamento,
terão essa ajuda do Poder Público. Com isso, diz o parlamentar,
as milhagens geradas de passagens compradas com dinheiro
público, serão empregadas para
incentivar o esporte e a cultura
cearense, retornando assim em
benefício do cidadão.

A iniciativa, além de homenagear um dos grandes apoiadores da luta contra as drogas
no estado do Ceará, será uma
forma do Poder Legislativo reconhecer o trabalho daqueles
que se dedicam a esta causa.
Será uma oportunidade ainda
de incentivar o surgimento de
novas ações que venham reforçar o trabalho de atendimento
e recuperação de dependentes
químicos e de trazer para o debate tema de extrema importância para a sociedade. A medalha
será concedida anualmente.

A criação de uma região
metropolitana pode resultar
em um maior planejamento e
execução de políticas públicas
voltadas para as cidades que a
integram e aumentar as possibilidades de serem envolvidas
em programas do Governo Federal e beneficiadas com recursos destinados exclusivamente
a conglomerados urbanos. O
objetivo maior é promover o
desenvolvimento e a integração
regional sustentável, bem como
o crescimento econômico com
distribuição de renda.

O objetivo é oferecer um
tratamento visando reduzir os
índices de diabetes infantil, por
meio da análise da glicose infantil e de exames para revelar
os índices de colesterol e pressão
arterial. O diabetes chega silenciosamente e é a primeira causa
de cegueira e de amputações de
membros inferiores. Estatísticas
da Federação Internacional de
Diabetes comprovam o aumento
da doença em crianças e adolescentes, daí a necessidade de
acompanhamento
específico
para esta faixa etária.

Por meio da Central será
possível simplificar e racionalizar o protocolo, tramitação
e aprovação dos projetos de
casas populares. Segundo
Dedé, uma das maiores complicações é a burocracia, pois
eles precisam passar por uma
série de órgãos e entidades, em
locais diferentes para serem
aprovados. Prova disto informa o deputado, é que o Ceará
não conseguiu aprovar ainda
nenhum projeto do programa
Minha Casa, Minha vida para
renda até três salários mínimos.

>> Deputado Ziêr Férrer (PTB)

>> Cláudio Martins, chefe da Divisão
de Serviços Gerais da AL

>> Telma Valéria, Coordenadora
do Procon

>> Dahiana Araújo, jornalista

A dica do deputado
Ziêr Férrer (PTB)
é o filme estadunidense Ben Hur.
Gravado em 1959,
do gênero drama
épico bíblico, a
película se passa
na época de Jesus
Cristo, em Jerusalém, e conta a vida
de um príncipe judeu – Judah Ben Hur que é escravizado, uma vez que foi traído
por seu amigo romano Messala. Ben Hur
luta pela liberdade e terá a oportunidade
de se vingar do seu ex-amigo. O filme,
de acordo com Ziêr, consegue emocionar
qualquer espectador.

O chefe da Divisão
de Serviços Gerais da
Casa, Cláudio Martins, indica o filme O
Gladiador. A película
conta a história do
general romano Maximus, que tem sua
família massacrada
por recusar lealdade a Commodus, um
homem sem escrúpulos, filho de um imperador recém assassinado. Vendido como escravo, Maximus utililiza toda a sua genialidade militar para vencer seus oponentes no
sangrento Coliseu romano. Como gladiador,
ele retorna à Roma em busca de vingança.

O Livro Tocaia Grande, de Jorge Amado,
é a dica cultural da
coordenadora
do
Procon, Telma Valéria. A obra é um romance ambientado
em uma terra sem
lei e sem a presença
formal do governo. É o retrato do Nordeste dos jagunços e coronéis. Religiosidade,
misticismos, subordinação das mulheres,
esposas atreladas aos desígnios de seus senhores formam o plano de fundo do livro.
É a saga de um jagunço a serviço de um
coronel, no sertão abandonado.

A jornalista Dahiana Araújo sugere
como leitura a obra
Os Últimos Lírios no
Estojo de Seda, de
Marina Colasanti.
O livro é composto por 45 crônicas
publicadas pela escritora e jornalista
no Jornal do Brasil. No livro, a autora seleciona crônicas que falam de sua condição
de migrante, alguém que, após conhecer
diferentes culturas, busca um olhar sempre
especial para cada detalhe que aborda, na
visão de quem está sempre ‘fora de casa’.
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Caminho de volta

>> Alunos da Escola de Vida Sabor e Arte assistem a palestra de encerramento do
Construção Compartilhada

Presidente encerra
semestre do projeto
Construção Compartilhada
De março a julho desse ano, o Instituto envolveu
2.140 estudantes da rede pública.
presidente da Assembléia Legislativa, deputado Domingos Filho
(PMDB), conduziu, no dia 02/07, a solenidade de encerramento dos trabalhos
do primeiro semestre de 2009, do programa Construção Compartilhada da
Cidadania, promovido pelo Instituto de
Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Ceará (Inesp). Ao lado dos deputados Heitor Férrer e Ferreira Aragão,
ambos do PDT, ele falou de temas como
segurança pública, educação, saúde e
esportes com cerca de 90 alunos da Escola de Vida Sabor e Arte. O Inesp envolveu, de março a julho desse ano, 2.140
estudantes na iniciativa.
Domingos Filho enalteceu a idéia de
aproximar a AL das entidades de ensino
do Estado. Só em 2009, foram 16 instituições, entre escolas públicas, universidades e projetos da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS).
“O próprio nome do programa diz o que
queremos: que a sociedade compartilhe

O

com a Assembléia suas sugestões, reclamações e questionamentos”, explicou.
Para o peemedebista, a vinda dos
jovens ao Legislativo acaba dando aos
deputados um retorno no que diz respeito à qualidade do mandato de cada
parlamentar. Na visão dele, isso permite o aperfeiçoamento da atuação em
plenário e nas discussões das comissões técnicas. “Eu recebi mais de 66 mil
votos e vivo me perguntando se estou
respondendo a contento a expectativa
das pessoas que acreditaram em mim,
porque é muita responsabilidade vir
para este Parlamento representar toda
uma região”, revelou.
O presidente disse ainda que os estudantes podem participar ativamente
do dia-a-dia da Assembléia, sugerindo
a formulação de projetos. “Juntem-se e
façam isso”, provocou. Ele respondeu às
indagações dos alunos sobre os principais investimentos do Governo na melhoria do ensino.

Conversei, recentemente, com os deputados estaduais Mauro Filho (PSB),
Marcos Cals (PSDB) e João Ananias Vasconcelos Neto (PC do B), que ocupam,
respectivamente, as secretarias da Fazenda, Justiça e Saúde – do Governo
Cid Gomes. Com Ivo Gomes (PSB), Chefe de Gabinete do Governador, não
conversei. Os três primeiros, entretanto, confirmaram que até o final de
Abril/2010, por força da legislação eleitoral em vigor, deixarão referidas
pastas e retornarão à Assembléia Legislativa. Enquanto Mauro Filho e Marcos
Cals deixaram claríssimo que devem disputar mais um mandato estadual,
Ananias não titubeou: “sou pré-candidato à Câmara Federal”.

Ivo e outros
Quanto ao Secretário Ivo Gomes, embora não tenhamos conversado com ele,
não há contra-informação de que ele vai permanecer no cargo e, portanto,
ficar sem mandato ao final do Governo. Não, Ivo Gomes deve se reeleger fácil
à Assembléia Legislativa ou ainda, disputar vaga à Câmara Federal. Isso, ainda
não está definido, segundo me disseram. No secretariado de Cid outras baixas
poderão acontecer, sendo a principal delas, a saída de Bismark Maia, que deve
disputar um novo mandato eletivo. Anotem, para conferir.

Caucaia-Ipu
Ainda não se sabe, ao certo, quem vai substituir na Assembléia Legislativa,
os deputados Washington Goes (PRB) e Sávio Pontes (PMDB), que desde
primeiro de janeiro deste ano viraram prefeitos de Caucaia e Ipu. Foram
oficializados e efetivados, os suplentes Wanderley Pedrosa e Ana Paula
Cruz. Em Caucaia ensaiam-se algumas candidaturas locais, dentre as quais,
de Amarílio Melo (atualmente em tratamento de saúde em São Paulo),
Deuzinho Filho e da ex-prefeita Inês Arruda.

BASTIDORES
Deputados Luiz Pontes (PSB), Francisco Caminha (PHS) e João
Ananias (PC do B), devem disputar vagas à Câmara Federal.
No PDT, o Presidente André Figueiredo, disse no Política Especial, da
Rádio Cidade AM 860, que a vaga de Senador(a) é dela, Patrícia.
O novo Presidente do DEM, Chiquinho Feitosa, além de Tauá e dos
Inhamuns, será votado em Granjeiro, Pedra Branca e no Eusébio.
Prefeita Luizianne Lins disse-me que Waldemir Catanho não será
deputado federal: “tem outra missão para ele”. Catanho tá forte.
Deputados estaduais de maior destaque no primeiro semestre de
2009, a meu juízo: Domingos Filho, Heitor Férrer, Nelson Martins,
Fernando Hugo, Sérgio Aguiar, Raquel Marques e Professor Teodoro.
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