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Assembleia
atualiza
Constituição
e garante
iniciativa
popular

Domingos vai presidir
Colegiado dos Presidentes
das ALs
O presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Domingos Filho (PMDB),
foi escolhido pelo Colegiado dos
Presidentes das Assembleias
Legislativas do Brasil para ser o
próximo presidente da entidade,
no biênio 2010/2011. Seu nome foi
consenso entre os 19 presidentes de
assembleias presentes ao VII Encontro
do Colegiado, realizado em Brasília [5]
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Carta ao Leitor

Eleição > Biênio 2010/2011

Revisão constitucional consagra
democracia participativa.

Domingos Filho vai presidir Colegiado
dos Presidentes das Assembleias do País

Sílvia Goes
Editora-geral do
AL Notícias
e-mail: silviagoes@al.ce.gov.br

Olá, caro leitor! Estamos mais
uma vez com muitas novidades para
você. Os deputados aprovaram atualização da Constituição Estadual,
garantindo à participação da população cearense, a possibilidade de
propor leis e emendas constitucionais. A iniciativa foi do presidente da
Casa, deputado Domingos Filho.
Por iniciativas como esta Domingos
Filho acaba de ser escolhido para presidir o Colegiado dos Presidentes das Assembleias Legislativas do País, no biênio
2010/2011. A posse está marcada para
novembro, no próximo encontro da entidade, em Florianópolis (SC).
O Plano Estratégico de Recursos
Hídricos do Ceará vai se tornar política de Estado. A garantia foi dada
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Sra. Editora,
Foi grande minha surpresa ao ler
neste jornal que a Universidade
do Parlamento Cearense está
ofertando um curso de MBA.
Isso mostra que a preocupação
da instituição é formar pessoas
capazes de atuar na área da
administração pública com a
mesma qualificação dos executivos
de empresas privadas. Isso, sem
dúvida, vai contribuir para a
qualidade e eficiência do serviço
público e pode ser a semente para
um salto de qualidade no setor,
para termos gestões competentes
e eficazes, que é o que, no fim,
falta ao Brasil.
José Nelson de Assis
Serrinha - Fortaleza

Cara editora,
Gostaria de apresentar uma sugestão
de documentário para a TV Assembleia:
como nasceu a Confederação do
Equador. Na realidade, o movimento
revolucionário nasceu do ideal
de um revolucionário cearense,
emancipacionista e republicano,
inconformado com o absolutismo
do Império: Padre Mororó. Quando
soube da notícia do fechamento da
Constituinte de 1823, ele liderou
o repúdio de Quixeramobim ao
autoritarismo do D. Pedro I. Formou-se,
então, o movimento, que culminaria na
Confederação do Equador, que atingiu
seu apogeu em Pernambuco, mas teve
muitos mártires também no Ceará.
Atenciosamente,
Petrônio Eduardo Guedes

pelo governador Cid Gomes durante
encontro promovido pelo Conselho
de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da AL.
Um novo serviço à sociedade
cearense está sendo oferecido pela
Assembleia Legislativa. Trata-se do
Espaço do Empreendedor que tem
como objetivo apoiar o Programa do
Microempreendedor Individual, do
Ministério da Previdência Social, permitindo a legalização dos trabalhadores brasileiros que atuam no chamado
mercado informal. A Casa do Povo espera por você.
Continue colaborando com sugestões para desenvolvermos o melhor trabalho para a sociedade cearense. Uma boa leitura!

se ligue!
Escreva você também para o
Assembleia Notícias.
Sua opinião é muito importante!
Envie um e-mail para
assembleianoticias@gmail.com
e colabore com o nosso jornal.
Senhora Silvia Goes,
Minha mãe faz tratamento de fisioterapia
no setor de saúde da Assembleia e ela nem
é funcionária de lá. E mesmo assim ela é
bem atendida três vezes por semana e não
paga nada pelo atendimento. O tratamento
que eles dão lá é muito bom e ela está
ficando cada dia melhor. Vi a reportagem
sobre isso no jornal lá na minha escola.
Seria muito bom que os postos de saúde
atendessem tão bem como as pessoas da
Assembleia fazem. Mas eles não fazem isso
é uma pena mesmo.
Mirtillys G. de Abreu
Pio XII - Fortaleza

Posse acontecerá no próximo encontro da entidade, em novembro, na cidade de Florianópolis (SC).
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Domingos
Filho (PMDB), foi escolhido pelo Colegiado dos Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil para ser o
próximo presidente da entidade. O
nome do deputado foi consenso entre
os 19 presidentes de Casas Legislativas presentes ao VII Encontro do Colegiado, realizado em 17/09, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A
formalização da escolha e a posse
ocorrerão em Florianópolis(SC) respectivamente nos dias cinco e seis de
novembro. Na ocasião serão, também,
escolhidos os demais membros da direção da entidade.
Esta é a primeira vez que um deputado nordestino é eleito para o cargo, desde que o colegiado foi criado.
Os presidentes anteriores foram das
assembleias de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e o atual,

O

pertence à Assembleia Legislativa de
Minas Gerais. Domingos Filho comandará o colegiado que congrega as 27
assembleias legislativas do Brasil, no
biênio 2010/2011.
Durante o encontro do Colegiado,
ocorrido na Câmara Distrital de Brasília, foi aprovada a Carta de Brasília
com as reivindicações do grupo. No
texto, o Colegiado defende a ampliação das prerrogativas dos legislativos
estaduais; a inclusão das assembleias
nos debates de temas de importância
nacional, como a exploração do Présal, por exemplo, e a disponibilização
de todos os mecanismos possíveis de
interação com os cidadãos, especialmente os canais abertos de televisão
e emissoras de rádio.
O colegiado pediu também a ampliação da prerrogativa de legislar sobre
transportes, assuntos agrários, licitações, diretrizes educacionais, etc. A ideia

Carlos Gandra

Quem faz
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>> Presidentes das Assembleias reunidos em Brasilia escolhem
novo presidente da entidade

é que esses temas sejam de competência concorrente e não somente privativa
do Executivo, como é atualmente.
O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Domingos Filho,
também preside, desde maio de 2008,
o Parlamento Nordestino, que tem

como objetivo defender, de forma
conjunta, soluções para os problemas que atingem os estados da região Nordeste. A escolha para o cargo
ocorreu durante a XII Conferência
Nacional dos Legislativos Estaduais,
realizada em Fortaleza.
Sílvio Abdon

2

No VII Encontro do Colegiado dos Presidentes
das Assembleias Legislativas do Brasil, em
Brasília, o deputado Domingos Filho (de pé,
à direita) juntamente com os presidentes das
demais assembleias legislativas, fez uma visita de cortesia ao vice-presidente da República,
José Alencar Gomes Silva (sentado, no centro).
Na oportunidade, os parlamentares solicitaram o apoio do Vice-presidente, para que o
Congresso Nacional aprove a PEC 13\03, que
devolve às assembleias legislativas a prerrogativa de legislar sobre a emancipação, criação e
fusão de municípios. José Alencar mostrou-se
favorável à aprovação da matéria. Também
foi discutida a concessão de canais abertos
para as TVs Legislativas - a exemplo do que já
acontece em Minas Gerais e no Ceará.

Fotos cedidas pela Coordenadoria de Comunicação da Câmara Legislativa do Distrito Federal
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Constituição estadual > Avanços

Carta de 89 > 20 anos

Assembleia conclui atualização
e consagra democracia participativa
Deputados garantem à população cearense a iniciativa
de propor leis e emendas constitucionais
Assembleia Legislativa concluiu
a atualização da Constituição
do Estado do Ceará no dia 16/09, com
a aprovação da Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) nº 07/09, que alterou e acrescentou dispositivos ao texto
constitucional. Aprovada por unanimidade, a matéria garante a efetiva participação da sociedade cearense no processo legislativo, ao assegurar no Título
II – Da Participação Popular – em seu
artigo 6º, a possibilidade de iniciativa
popular, não apenas na apresentação
de projetos de lei, mas, também, de
emendas à própria Carta Magna.
Com a votação, o Legislativo

A

cearense concluiu o processo iniciado em 2007, por iniciativa do presidente da Casa, deputado Domingos
Filho (PMDB). Também foi aprovado o projeto de resolução 21/2009,
que encaminha ao Senado Federal
proposta de emenda à Constituição
Federal ampliando as atribuições das
assembleias legislativas. O objetivo é
devolver aos legislativos estaduais a
prerrogativa de produzir leis sobre
trânsito e transporte, propaganda
comercial, matéria processual, diretrizes e bases da educação estadual,
além de licitação e contratação.
A Assembleia aprovou os capítulos

referentes aos poderes Legislativo e Judiciário, em 2008 e início de 2009. “Nós
fomos a primeira Assembleia do Brasil
que conseguiu romper com o fechamento do chamado artigo 60, que se
refere à iniciativa de Lei”, disse o presidente da Casa, deputado Domingos
Filho (PMDB). A PEC teve o deputado
Nelson Martins (PT) como relator e os
deputados Luiz Pontes (PSDB) e Welington Landim (PSB) como sub-relatores. Foram apresentadas emendas pela
sociedade civil, instituições públicas e
pelos parlamentares, normatizadas pelos juristas Valmir Pontes Filho, Roberto
Martins Rodrigues e Paulo Bonavides.

com a palavra

O que mudou
na constituição
 A população poderá apresentar
emendas à Constituição estadual.
Antes só era possível a iniciativa
popular para apresentação de
projetos de lei.
 Deputados ampliaram poderes de
legislar, por meio de alteração no
artigo 60. Eles poderão propor e
votar leis, desde que não gerem
despesas ao poder público. Não
podem criar impostos, mas agora
podem determinar a divisão do
valor e número de parcelas.
 A Assembleia poderá legislar
sobre fusão e criação de
municípios. Antes a Casa
dependia de lei
complementar federal.
 Regulamenta o número de
vereadores de cada município,
deixando o texto estadual
em conformidade com
a Constituição Federal.
 Garante autonomia
administrativa e financeira à
Defensoria Pública do Estado.
 Estende aos trabalhadores rurais
os benefícios do artigo 7º da
Constituição Federal, como por
exemplo, 13º salário e licença
maternidade.

“Agradecemos ao deputado
Domingos Filho pela iniciativa
pioneira. Sabemos que é uma grande
responsabilidade legislar porque tudo
que está aqui terá que ser garantido
à sociedade”.
Nelson Martins (PT)
Relator da revisão constitucional

“A partir de agora, a Casa vai poder
legislar melhor. Por isso louvo a
atitude do presidente Domingos Filho
pela iniciativa pioneira de atualizar a
nossa Constituição estadual”.
Welington Landim (PSB)
Sub-relator

“As alterações deixam a nossa
Constituição mais eficaz e moderna.
Diante das limitações que a
Constituição Federal impõe, buscou-se
margem para alargar as prerrogativas
inerentes aos parlamentares estaduais”.
Luiz Pontes (PSDB)
Sub-relator

 Cria normas para o setor de
turismo em consonância com
o Fórum de Turismo.
 Normatiza propostas da
Constituinte Cultural.
 Cria a Região Metropolitana
do Cariri.

Domingos Filho destaca
participação da sociedade civil
Parlamentar
considera que texto
constitucional foi
um marco na história
política do Ceará
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Domingos
Filho (PMDB) afirmou, em entrevista
ao AL Notícias, que a Constituição cearense de 1989 foi marcada pela participação e iniciativa popular, que assegurou um acolhimento de
propostas substantivas de sociedades
e entidades organizadas, das instituições e dos parlamentares. A Assembleia Estadual Constituinte foi presidida pelo deputado Antônio Câmara.
A Carta Magna foi promulgada em
cinco de outubro de 1989, completando, portanto, 20 anos em 2009,
com comemoração em sessão solene,
no Plenário 13 de Maio, em outubro,
solicitada por Domingos Filho.
Na análise de Domingos Filho, a
Carta de 89 foi um marco na história
política do Ceará porque, em vários
aspectos, foi possível ir além da Carta Federal. Segundo ele, um avanço
significativo que foi bem além da
Constituição Federal refere-se ao
controle dos cofres públicos, das
prerrogativas dos Tribunais de Contas dos Municípios.
O presidente explica que a necessidade de revisar o texto - trabalho
concluído em meados de setembro
deste ano - deve-se ao fato de que a
Constituição Federal de 1988 foi concebida em meio a um debate sobre
parlamentarismo, sendo que o povo
brasileiro escolheu o presidencialismo.

Albuquerque diz
que Ceará atingiu
novo estágio de
maturidade política
Edson Júnior Pio
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“Por isso, a revisão feita cinco anos
depois ocorreu com uma espécie de
freio, não sendo possível fazer revisão
aprofundada como numa atualização”, destacou
Concluída há pouco, a atualização
teve como característica a abertura
para a sociedade, promovendo constantes debates. “Nós tivemos essa marca de uma revisão com o clima de uma
Constituinte, com toda a participação
da sociedade, de debates nas Comissões. O resultado é que tivemos um
avanço extraordinário com a iniciativa
popular. Outro avanço foi o rompimento do artigo 60, ampliando as prerrogativas de legislar. Nele havia também um

conjunto de atualizações a serem feitas
em capítulos de cultura, meio ambiente, de defensoria do Ministério Público,
que já estavam defasados para nosso
tempo”, concluiu o presidente.

saiba+
Dos deputados que participaram
da elaboração da Carta de 89, cinco
são deputados estaduais na atual
legislatura: Luiz Pontes (PSDB),
Moésio Loiola (PSDB), Edson Silva
(DEM), Gomes Farias (PSDC) atualmente licenciado - e Marcos
Cals (PSDB), que ocupa o cargo de
Secretário estadual de Justiça.

O 1º Secretário da Assembleia
Legislativa, deputado José Albuquerque (PSB) diz que o texto da
Constituição do Estado do Ceará
de 1989 refletiu, naquele momento, “um novo estágio de maturidade política e de longevidade
institucional, coroando e habilitando ao pleno desenvolvimento,
a democracia recém conquistada
em nosso País”. Porém, passados
quase 20 anos, a Carta precisou
se adaptar. “Aquele que parecia
um texto definitivo, começou a
apresentar sinais que demonstraram a necessidade de atualização
de várias normas. Visando a isso,
a Assembleia iniciou o processo de
atualização do texto constitucional”, explicou.

>> Deputado José Albuquerque (PSB).

O deputado disse que a Assembleia chamou para o debate
da atualização constitucional todos os segmentos da sociedade
civil cearense, para que cada um
deles pudesse dar sua parcela de
contribuição às discussões. “A demonstração dada pela Assembleia
do Ceará, chamando a sociedade
para o centro dos debates, demonstra a forma democrática
com a qual o Legislativo conduziu
o processo de atualização da Carta
Magna estadual”, finalizou.
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flash do parlamento

Promulgada revisão da Carta Magna estadual
O presidente da AL, deputado
Domingos Filho (PMDB), promulgou
a revisão da Constituição estadual
na sessão do dia 22/09. Com isso, o
conjunto de títulos da nossa norma
constitucional, em vigor desde 1989,
fica ampliado e modernizado. Os
trabalhos foram concluídos com
a votação da PEC nº 07/09, na
sessão do dia 16/09. A atualização
marca o aniversário da Carta de
89, que completa 20 anos no dia
05/10/2009.

>> Presidente Domingos Filho (PMDB) assina a promulgação do texto atualizado da Carta Magna estadual

>> Deputado Osmar Baquit (PSDB)

>> Deputados Luiz Pontes, Cirilo Pimenta, Fernando Hugo
e Tomás Figueiredo, do PSDB

>>Deputado Ferreira Aragão (PDT)

>> Deputado Professor Teodoro (PSDB)

>> Deputados José Albuquerque (PSB), 1º secretário e Gony Arruda (PSDB), 1º vice-presidente, na leitura da
ordem do dia da votação da emenda constitucional.

>> Deputados Artur Bruno (PT) e Stanley Leão (PSDC)

>> Deputado Dr. Sarto (PSB)

>> Deputado Manoel Castro (PMDB)

>> Deputado Heitor Férrer (PDT)

>> Deputada Rachel Marques (PT)

>> Deputados Téo Menezes, Vasques Landim e Moésio Loiola,
do PSDB

>> Deputado João Jaime (PSDB), no centro da foto, com o relator Nelson Martins (PT) e os
sub-relatores Luiz Pontes (PSDB) e Welington Landim (PSB).

>> Deputado Adahil Barreto (PR).

>> Deputado Sérgio Aguiar (PSB)

>> Deputado Hermínio Resende (PSL)

>> Deputado Dedé Teixeira (PT).

>> Deputado Jaziel Pereira (PMDB)

>> Deputados Guaracy Aguiar (PMDB), Welington Landim (PSB)
e Manoel Castro (PMDB)

| alnotícias
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Pacto > Recursos Hídricos

Espaço > Serviço
Principais Programas
O Plano Estratégico de Recursos
Hídricos do Ceará contém um conjunto
de 34 programas e subprogramas. Os
programas estratégicos que podem
responder aos desafios colocados
durante os debates foram relacionados
em quatro eixos-temáticos: Água para
Beber; Convivência com o Semi-árido;
Água e Desenvolvimento; e Sistema
de Gestão de Recursos Hídricos. Veja
alguns dos principais programas dos
eixos-temáticos.
EIXO ÁGUA PARA BEBER
 Programa planos municipais de
saneamento
 Programa coleta, tratamento e
destinação final dos resíduos sólidos
 Programa redução de perdas de água
para beber
 Programa de saneamento integrado
 Programa educação para o consumo
racional da água

Plano Estratégico vai se tornar
política de Estado
Domingos Filho destaca pioneirismo na composição de um pacto que agregou
a criatividade cearense
Plano Estratégico de Recursos
Hídricos do Ceará vai se tornar
política de Estado. A garantia foi dada
pelo governador Cid Gomes, durante o
II Encontro Estadual do Pacto das
Águas, que concluiu o documento. O
Governador ratificou as ações pactuadas, firmadas pelas instituições que
discutiram e traçaram as estratégias
durante uma série de seminários e encontros. “Esse documento é para nós
como uma Bíblia. Ele orientará as ações
e, a partir de agora, é comando de Estado”, afirmou Cid Gomes.
No encontro, promovido pelo Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da AL, o presidente da Casa,

O

deputado Domingos Filho (PMDB)
enfatizou a importância da criação do
Conselho, que colocou a Assembleia
numa postura de diálogo, aproximando o Legislativo e o Executivo da população, como as atividades realizadas
no Interior do estado, por exemplo. Ele
salientou o pioneirismo do Ceará em
compor um Pacto reunindo diversidade de opiniões e correntes políticas,
agregando a criatividade do cearense.
Destacou ainda a importância da
temática, que é um problema permanente em várias gerações. “Desde o
meu primeiro discurso como deputado
que venho insistindo na necessidade
de encontrar uma solução para a es-

cassez de água no semi-árido. É com
satisfação que afirmo: esse Plano é
resultado de um trabalho de envolvimento de muitos atores, e vem como
uma contribuição da Assembleia com
atitudes de Estado que orientam a política pública, seja federal, estadual ou
municipal ou mesmo ações da sociedade civil”, ressaltou Domingos Filho.
O secretário do Conselho de Altos
Estudos, Eudoro Santana, disse que o
Pacto das Águas passou por diversas
fases até chegar ao documento final.
“Estamos propondo políticas públicas
exequíveis. Não propomos ações para
um governo apenas, mas sim para o
Estado”, afirmou.

EIXO ÁGUA E DESENVOLVIMENTO
 Programa estadual de agricultura
irrigada
 Programa de desenvolvimento da
agricultura orgânica
 Programa de controle e redução do
uso de agrotóxicos
 Programa de desenvolvimento da
aquicultura e pesca
EIXO CONVIVÊNCIA COM O SEMI
– ÁRIDO
 Programa de assistência técnica e
extensão rural no semi-árido
 Programa Plano Integrado para
garantir água à população difusa para
os múltiplos usos
 Programa modelo de gestão dos
pequenos sistemas de abastecimento
de água para as populações rurais








EIXO SISTEMA DE GESTÃO DE
RECURSOS HIDRICOS – SIGERH
Programa de fortalecimento dos
Comitês de Bacias e demais instâncias
colegiadas do SIGERH
Programa de monitoramento da
qualidade da água
Programa de monitoramento da
quantidade da água
Programa de fiscalização dos corpos
hídricos
Programa de cadastro de obras
hídricas e de usuários de água

Edson Júnior Pio

Eixos-Temáticos:

Assembleia Legislativa inaugura
Espaço do Empreendedor

As vantagens
da formalização

Novo órgão objetiva intermediar legalização de trabalhadores
que atuam na informalidade.
Máximo Moura
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>> Presidente Domingos Filho (PMDB), ministro José Pimentel e deputados Sérgio Aguiar (PSB), Francisco Caminha (PHS),
Nenen Coelho (PSDB) e Artur Bruno (PT).

Assembleia Legislativa do Estado
do Ceará oferece um novo serviço à sociedade cearense. Trata-se do Espaço do Empreendedor, que tem como
objetivo apoiar o Programa do Microempreendedor Individual, do Ministério da
Previdência Social, permitindo a legalização dos trabalhadores brasileiros que
atuam no chamado mercado informal. O
espaço, inaugurado no final de agosto
pelo presidente da Casa, Domingos Filho
(PMDB), em solenidade que contou com
a presença do ministro José Pimentel, é
um órgão vinculado à Comissão de In-

A

dústria, Comércio, Turismo e Serviços da
Casa “A Assembleia Legislativa não poderia deixar de ser intermediadora dessa
iniciativa”, afirmou o deputado.
Para Domingos Filho é muito importante ter um espaço específico para
o funcionamento do programa, “que
vai estimular essa atividade”. O Espaço
do Empreendedor funcionará anexo
ao Espaço do Povo. “Esse é um inédito
chamamento da legalização desses empreendedores, que tanto movimentam
nossa economia”, afirmou.
O deputado Sérgio Aguiar (PSB), pre-

sidente da Comissão de Indústria e Comércio e autor do projeto de resolução
que institui o Espaço do Empreendedor,
disse que a implantação do serviço é importante porque permitirá a legalização
das pessoas que trabalham por conta
própria. Para ele, o Programa de Microempreendedor “tem a significância social
de abreviar as burocracias”.
O ministro da Previdência Social,
José Pimentel, acredita que o Espaço do
Empreendedor dará um grande impulso
ao Programa do Microempreendedor
Individual no sentido de formalizar tra-

O empreendedor com uma
contribuição de R$ 51,50 e de
mais R$ 1,00 para o ICMS, ou
de mais R$ 5,00 para o ISS,
terá cobertura da Previdência
e poderá ter acesso a juros
diferenciados na rede bancária, participar de compras
do Governo e das políticas
públicas do setor.
No ato da inscrição, a família
do trabalhador fica protegida por pensão por morte e
auxílio-reclusão. Além disso, o
trabalhador tem direito a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, saláriomaternidade e auxílio-doença.

balhadores informais no Ceará. O projeto
desenvolvido pelo Ministério da Previdência, segundo ele, já formalizou cerca
de 13 mil trabalhadores nos estados de
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro
e Distrito Federal. “O Espaço do Empreendedor vem para ajudar o público que
tem a receita bruta anual de 36 mil reais,
os trabalhadores informais”, disse o Ministro. O processo de formalização se dá
através da internet. Após acessar o sistema do Programa, o empreendedor sairá
com CNPJ e, em 30 minutos, poderá se
considerar formalizado.

Balcões municipais
A relação entre o Legislativo
Estadual e as câmaras cearenses é
intensa, devido às inúmeras parcerias que vêm sendo realizadas. Isso
está permitindo também a interiorização das ações de apoio ao programa de formalização dos microempreendedores.

Os Balcões do Empreendedor
estão sendo instalados em todos os
parlamentos municipais, por iniciativa da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC). O processo
começou durante o XXVI Congresso
Estadual de Vereadores, no dia 25/08,
onde o deputado Domingos Filho

participou e proferiu palestra sobre
questões municipalistas.
Atualmente, apenas os legislativos
do município de Fortaleza e o estadual
possuem esse espaço, que tem como
objetivo tirar da informalidade mais
de 11 milhões de brasileiros. Para Domingos Filho, essa iniciativa aproxima

ainda mais o Governo Federal da AL
e, principalmente, das gestões municipais. “É o vereador que está na base
da sociedade. É quem, na primeira angústia, é procurado. Por isso, valorizo
muito os vereadores. Esses balcões
vão contribuir muito com o processo
que já iniciamos”, afirmou.
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Ação Parlamentar
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Confira as ações e projetos dos parlamentares
EDUCAÇÃO

PREVENÇÃO

MACRORREGIÕES

CIDADANIA

MINA DE ITATAIA

Dois projetos de indicação
de autoria do deputado Artur
Bruno (PT), que aguardam votação da Assembleia Legislativa, têm como foco principal a
qualificação e a inclusão digital dos professores da rede pública estadual: o Vale-Livro e o
Um Computador por Professor.
As propostas objetivam sensibilizar o Governo a garantir formas de prover a aquisição de
livros para os professores e de
computadores que auxiliem o
educador a enriquecer seu conhecimento, sua didática e sua
metodologia de trabalho.

Ronaldo Martins (PMDB) propôs,
por meio de Projeto de Lei em apreciação na Assembleia Legislativa, a
criação da Semana Estadual de Prevenção e Enfrentamento às Pandemias, no âmbito do Estado do Ceará.
A ideia é, segundo o parlamentar,
estabelecer e promover a conscientização sobre as pandemias que já
ocorreram e podem vir a acontecer
no planeta Terra. Na atualidade,
exemplifica ele, a humanidade enfrenta uma pandemia de Influenza
A (H1N1), cujas proporções ainda
não podem ser medidas. A iniciativa
visa assim realizar campanhas como
forma de melhor esclarecer o cidadão sobre essas doenças.

O deputado Cirilo Pimenta
(PSDB) está propondo ao Poder
Executivo, por meio de projeto de
indicação, a criação das macrorregiões de saúde no Sertão Central e
Sertão de Canindé. Com a criação
dessas áreas, as ações de atenção
terciária à saúde seriam descentralizadas. Pelo projeto, a macrorregião
do Sertão Central acolheria pacientes vindos do Centro-Sul e de cidades da área central do Estado. Já a
macrorregião de Canindé atenderia
aos moradores dos sertões de Canindé, Crateús e Inhamuns. Nas duas macrorregiões seriam oferecidos
serviços ambulatoriais e hospitalares
especializados de alta complexidade.

O deputado Roberto Cláudio
(PHS) propôs, por meio de projeto
de indicação em discussão na Assembleia, que nos estabelecimentos
privados de grande afluência de
público, no Ceará, sejam disponibilizadas cadeiras de rodas, de tração
manual destinadas ao deslocamento de pessoas com deficiência
ou com dificuldade de locomoção,
como os idosos. Pela propositura
são considerados estabelecimentos
privados de grande afluência de
público, os shoppings centers; lojas
das redes de supermercados; grandes magazines; grandes lojas de departamentos; grandes restaurantes;
bares de grande porte e bancos.

Reduzir a base de cálculo do
ICMS em 58,82% para de 7%
nas operações internas relativas
ao fosfato e urânio destinados a
extração e o beneficiamento do
minério para produção de suplemento mineral para nutrição
animal da Mina de Itataia, em
Santa Quitéria. A proposta foi
apresentada por meio de projeto
de indicação pelo deputado Tomás
Figueiredo (PSDB). A mesma propositura autoriza ainda o Poder
Executivo a destinar anualmente
a projetos de proteção e recuperação do meio ambiente até 40%
dos recursos arrecadados do empreendimento.  

>> Artur Bruno (PT)

>> Ronaldo Martins (PMDB)

>>Cirilo Pimenta (PSDB)

>> Roberto Cláudio (PHS)

>> Tomás Figueiredo (PSDB)

A voz do povo brasileiro
Nós a Música Popular Brasileira” é um trabalho que articula
fatos marcantes da vida nacional com
a constituição da arte musical popular do Brasil. Fundamentado nas teses
de doutorado e mestrado dos autores,
Dilmar Miranda e Consiglia Latorre, a
obra tece uma linha de tempo, cuja
análise vai das primeiras figurações
de nossa música, ainda sob forte influência da música ocidental e africana, aos dias atuais. Passa pela fase de
fixação dos principais gêneros urbanos como o choro, o maxixe e o samba moderno, a era de ouro do rádio,
a bossa nova, o tropicalismo, o man-

“

guebeat, dentre outros. A obra conta
ainda com imagens que ilustram aspectos curiosos e importantes da história da nossa música popular e fotos
de marcantes artistas na constituição
de nossa cultura musical popular.

serviço
O livro “Nós a Música Popular
Brasileira”, de Dilmar Miranda
e Consiglia Latorre, pode ser
encontrado em qualquer livraria
da cidade.

+cultura
FILME

FILME

MINISSÉRIE

FILME

O que muda para você?
Pelo projeto, o professor
da educação básica da rede
pública de ensino receberá, para a realização de suas
atividades profissionais, um
computador portátil e softwares aplicativos e educacionais, possibilitando o desenvolvimento de competências
e habilidades inerentes ao
uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).
Já o Vale-Livro vai facilitar o
acesso a livros mediante um
vale mensal fornecido pelo
Governo do Estado do Ceará
aos professores.

De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS) a pandemia pode se iniciar com o aparecimento de uma nova doença
que afeta a população, quando
um agente infecta os humanos,
causando doença séria ou quando ele se espalha facil e sustentavelmente entre as populações,
em um ou mais continentes, ou
por todo o mundo, causando
inúmeras mortes. Para enfrentar
uma situação de tal gravidade,
a informação disseminada por
meio de campanhas promovidas
pelo Poder Público pode ser um
importante aliado.

Com a criação de mais duas
macrorregionais as demandas
das 21 coordenadorias regionais
de saúde não ficariam tão concentradas em Fortaleza, Sobral
e Cariri, como acontece atualmente. As duas macrorregiões
ofertariam atendimentos de
urgência e emergência, atenção
à gestante de risco, cardiologia,
oncologia, neurologia e atenção
ao paciente grave. Seria garantido também o acesso à quimioterapia, radioterapia, terapia renal
substitutiva, exames hemodinâmicos, medicina nuclear e exames de maior complexidade.

A proposta garante o cumprimento tanto da Constituição brasileira como da estadual e também do Estatuto do
Idoso, no tocante à cidadania
das pessoas com deficiência e
à terceira idade. Um dos grandes empecilhos, tanto para um
como o outro compartilhar
da vida social é justamente a
dificuldade de locomoção. A
garantia de cadeiras especiais
em locais de grande afluxo de
pessoas, irá facilitar a superação dessa barreira e possibilitar uma melhor qualidade de
vida a esses cidadãos.

Com a redução do imposto,
argumenta o deputado, “o Estado do Ceará espera um grande
impulso no seu desenvolvimento
e arrecadação de tributos gerados pela própria Mina e por
outras empresas que aqui virão
se instalar na condição de fornecedores ou consumidores do
seu produto”. Ele explica que a
redução do ICMS não trará nenhuma repercussão nas receitas
de outros Estados, uma vez que o
imposto será cobrado pelo Estado de destino quando a produção
for comercializada, em operações
interestaduais.

>> Jamilys Monte, Assessora
Parlamentar

>> Coronel Lobo, Coordenador Militar
da AL

>> Vanderley Pedrosa, Deputado
(PTB)

>> Andréa Fontenele, Jornalista

O filme Joana D’Arc
do diretor francês
Luc Besson, conta
a história da heroína mais famosa
da França. “Joana
é retratada desde
sua infância, quando já apresentava
um comportamento estranho, tendo
visões e ouvindo vozes. Depois do assassinato de sua irmã por um guerreiro
inglês, a virgem transforma-se numa
religiosa sanguinária e mística. Nas batalhas, Joana deposita sua fé apenas em
Deus e, em seu nome, promove matanças, derramando-se em lágrimas diante
dos cadáveres”.

Indico o filme Prova
de Fogo que conta a
história de um bombeiro, Caleb Holt,
reconhecido
por
toda cidade onde
ele habita como um
profissional exemplar
e, acima de tudo, um
herói. “O seu casamento, porém, não anda
nada bem, e Caleb e sua esposa estão
prestes a se separarem. A salvação do seu
casamento acontece quando seu pai lhe
dá de presente um diário que retrata um
desafio de 40 dias no qual, cada dia, Caleb
tem de fazer diversas coisas para a sua
esposa e aprender a entender as situações
vividas em um matrimônio”.

“A série brasileira
JK, mostra a trajetória de Juscelino
Kubitschek, um dos
mais populares presidentes do Brasil,
desde o seu nascimento em 1902, em
Diamantina, até sua
morte em 1976 num acidente de automóvel. JK foi eleito prometendo construir 50 anos em cinco e imortalizado
pela construção de Brasília, num período
de intenso desenvolvimento do país. A
série foi escrita por Maria Adelaide Amaral, autora de sucessos como ‘A Muralha’,
‘Os Maias’ e ‘A Casa das Sete Mulheres’.
Uma série que vale rever”.

“O Contador de histórias” é um filme
brasileiro do cineasta Luiz Villaça e
traz a biografia de
uma criança mineira
(caçula de nove irmãos), Roberto Carlos Ramos. “Abandonado pela mãe na
Febem, que acreditava que lá ele teria um
futuro melhor, acabou caindo nos caminhos
da violência e das ruas de Belo Horizonte,
até conhecer a pedagoga e pesquisadora
francesa, Marquerite Duvas que o adotou
e mudou sua vida. Ele estudou, formou-se
e virou um contador de histórias. Hoje, leva
para meninos abandonados”.
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Assessoria> Ouvidoria

Política Especial
por Antonio Viana de Carvalho
Radialista e Jornalista – site www.antonioviana.com.br

Assembleia e as eleições

Assembleia orienta
câmaras na implantação de
ouvidorias parlamentares
A ideia do presidente Domingos Filho é que a
população possa interagir com seus representantes.
or sugestão do presidente da
Assembleia Legislativa, deputado Domingos Filho (PMDB), a Ouvidoria
da Casa está prestando assessoria às
câmaras municipais, na implantação
de ouvidorias parlamentares. “Estamos
fornecendo toda a orientação, inclusive
com relação à parte legal e ao funcionamento direcionado à realidade de
cada parlamento”, explica o ouvidor do
Legislativo cearense, deputado Ronaldo
Martins (PMDB).
Duas câmaras municipais já aderiram ao serviço: a do município de Sobral
e a de Cruz. Ronaldo Martins destaca
que os presidentes de cada uma dessas casas legislativas estão assinando
convênio com a Assembleia, passando a
contar com o serviço de orientação.
Além de disponibilizar todo o assessoramento técnico, a Ouvidoria vai iniciar,
ainda este ano, um trabalho para orientar à população sobre como fiscalizar o

P

trabalho do poder legislativo (senadores,
deputados e vereadores) e do poder executivo (Governo do Estado e Prefeituras).
A ideia, afirma Ronaldo, é a produção de
uma cartilha, que já está sendo concluída,
escrita em linguagem de fácil compreensão e que deverá ser lançada até o mês de
dezembro deste ano.
Outra iniciativa do órgão é a criação de curso de capacitação em ouvidoria parlamentar, ministrado pela
OMD-Soluções para Ouvidores, com
certificação pela Associação Brasileira
de Ouvidores. O curso é direcionado
para o representante da câmara municipal de cada cidade.
O coordenador da Ouvidoria da Assembleia, Euler Barbosa, pontua que o
objetivo do curso é habilitar um vereador ou um servidor que esteja à frente
desse serviço em sua respectiva câmara.
A previsão para o início do curso é no
final deste ano.

Estamos vivendo a 27ª Legislatura que se concluirá somente no dia 31 de
Janeiro de 2011. Ano que vem, com as eleições programadas para o primeiro
domingo de Outubro (03-10), o País elegerá seus novos governantes nos estados
(Governador e Vice), os deputados estaduais, os federais, dois dos três senadores
que representam cada estado no Senado e o Presidente e Vice da República. Em
termos cearenses já existe uma grande movimentação na Assembleia com vistas
às eleições de 2010, inclusive, com algumas expectativas de mudança.

Reeleição
A grande maioria dos parlamentares estaduais vai disputar a reeleição, a
partir do atual Presidente da Casa, Domingos Gomes de Aguiar Filho (PMDB),
mas, entre os cronistas políticos que atuam no Parlamento já se desenha (por
expectativa, dados e levantamentos históricos e outros componentes), já se
anuncia uma renovação de aproximadamente 40 a 45%. Será?

Não retornam
Eleitos em 2006 como deputados estaduais, logo na eleição seguinte, 2008, os
deputados Sávio Pontes (PMDB) e Washington Gois (PAN-PP- PRB), se elegeram
prefeitos de Ipu e Caucaia. Assumiram os suplentes e logo se efetivaram, pela
ordem: Ana Paula Cruz e Vanderley Pedrosa. Mas, o quadro dos sem retorno
aumenta, à proporção que vários dos atuais parlamentares confirmam que não
mais disputarão um novo mandato estadual.
BASTIDORES
Informa-se que os atuais deputados estaduais Francisco Caminha (PHS),
João Ananias (PC do B), Artur Bruno (PT), Edson Silva (DEM) e Luiz
Pontes, no exercício do mandato pelo PSDB - são candidatos à Câmara Federal.

1

Também não disputará a reeleição, o deputado José Ilo Dantas (PSDB),
que desde o início da atual legislatura, vem realizando um especialíssimo
tratamento de saúde. Será mais uma renovação automática.

2

No terceiro item, este mais estéril, à base das especulações, entretanto,
pela bagagem de cada um detém, do ponto de vista eleitoral e em
função dos quadros que se renovam, cerca de 14/16 dos atuais não se
reelegerão. É anotar para conferir.

3

4

E da Assembleia Legislativa - poderemos ter nomes para Senador, ViceGovernador e ou suplentes de Senador? Saberemos brevemente.

