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AL comemora
20 anos da
Constituição
defendendo
fim das
desigualdades
regionais.

Convênio com a Acert
leva FM Assembleia
ao Interior
Em comemoração aos dois
anos da rádio FM Assembleia, o
presidente da Casa, Domingos
Filho (PMDB), assinou convênio
com a Acert para retransmitir o
programa Notícias do Ceará para
41 municípios e, posteriormente, a
todo o Interior cearense.
[10 e 11]
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Trabalhos > Interiorização

Carta da Editora

AL celebra aniversário da Constituição de 89
Olá, caro leitor! Chegamos à nossa
30ª edição, cada vez mais comprometidos em mantê-lo bem informado sobre os acontecimentos da Assembleia.
O AL Notícias é feito por uma equipe
que trabalha com carinho, dedicação
e profissionalismo apenas para você.
Por isso, a partir deste mês, ela ocupará
este espaço, sempre trazendo todas as
informações do dia a dia da Casa.
Estamos repletos de novidades.
Você verá a comemoração dos 20

anos da Constituição estadual de 89.
Saberá que nossa Lei maior acaba
de ser atualizada e que o presidente
da AL, deputado Domingos Filho, na
condição de presidente do colegiado
das Assembleias do País, quer encampar uma nova luta: diminuir as desigualdades regionais.
Saberá, também, que a Rádio FM
Assembleia completa dois anos e está
sendo retransmitida para o Interior.
E que a Universidade do Parlamen-

to, pioneira na formação de carreiras
legislativas, também comemora dois
anos de seu projeto inovador.
Você acompanhará ainda o andamento das obras de ampliação do
espaço físico da sede do Legislativo
estadual, que objetiva dar maior comodidade à população e aos seus
representantes. Novos espaços serão
criados para abrigar a Universidade, o
Memorial Pontes Neto e a rádio FM.
Uma boa leitura!

Assembleia Legislativa do Ceará realizou no dia 23/10, na
cidade de Sobal, a sua segunda sessão
itinerante de 2009. Esta foi a quarta
sessão realizada em um município do
Interior na atual Legislatura. A iniciativa foi do deputado Ferreira Aragão
(PDT) em requerimento subscrito
também pelo deputado Professor Te-

se ligue!
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AL realiza em Sobral a segunda sessão itinerante de 2009
A

espaço do leitor

Av. Des. Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres
CEP: 60170.900
Fortaleza – Ceará

>> Deputados estaduais e autoridades na abertura da sessão itinerante da AL em Sobral.

O Regimento Interno determina que, a cada semestre, a Casa se reúna em um município do Estado.

FOTOGRAFIA - Dário Gabriel, Paulo Rocha,
Júnior Pio, Máximo Moura e site sxc.hu
impressão
Gráfica e Editora Comercial Ltda.
Tiragem: 200 mil exemplares

Fale com a gente

Edson Júnior Pio
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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.

Cara colega Sílvia:
Tenho acompanhado as edições do
AL NOTÍCIAS. Excelentes o conteúdo,
a programação visual e impressão.
Embora tarde, os parabéns.
Aproveitando a oportunidade, enviolhe o informativo eletrônico da
Ematerce, intitulado FOLHA ONLINE,
em sua 9ª edição. Ah! Como, há
mais de oito anos, sou o Ouvidor
da empresa, aprecio, também,
as notícias sobre a Ouvidoria da
Assembleia Legislativa do Ceará, cujo
titular é o Deputado Ronaldo.
Abraços e ótima semana!
Antonio José de Oliveira
- Ematerce
Fortaleza, CE

Prezada Sílvia Goes,
Considero histórica a iniciativa do
Parlamento estadual em elaborar um
documento da envergadura do Plano
Estratégico de Recursos Hídricos. Mais
ainda merece destaque a posição
ousada da Assembleia de conseguir
que essas políticas sejam adotadas
pelo Governo do Estado. O Ceará sofre
com o fenômeno das secas, mas o
problema secular da falta de água é
de gestão. Com esse plano, o nosso
Estado tem condições de dar um salto
real para o desenvolvimento. E tudo
feito com a participação do povo
cearense.
Jorge Tadeu de Souza
Senador Pompeu, CE

Cara Sílvia Goes,
O Jornal AL Notícias é exemplo
de como se faz um jornalismo
institucional de excelente qualidade.
O cuidado com a informação, a
ótima qualidade dos textos e a
programação visual não deixam
dúvidas que se trata de uma
publicação feita com esmero
por autênticos profissionais de
comunicação, o que só reforça
a necessidade de jornalistas por
formação atuando nessa área em
nosso País. Como coordenadora
de Comunicação da Assembleia do
Ceará, você dá esse belo exemplo e
está de parabéns pelo trabalho.
Gustavo Fontoura - Palmas, TO

odoro (PSDB). O Regimento Interno
da Casa determina que a cada semestre se realize uma sessão ordinária em
um município do Ceará.
A sessão, realizada no Centro de
Convenções Inácio Gomes Parente, foi
aberta pelo presidente da Assembleia
Legislativa do Ceará, deputado Domingos Filho (PMDB) e teve na pauta

diversos temas relativos ao desenvolvimento daquela área, dentre eles
a criação da Região Metropolitana
da Zona Norte, sugerida ao Governo
estadual pelo deputado Professor Teodoro (PSDB).
Também foram lidos e votados
vários projetos de lei, requerimentos,
ofícios e propostas de emendas cons-

titucionais. Dezoito deputados estaduais participaram da sessão. Presentes
também o secretário estadual das Cidades, Joaquim Cartaxo, o prefeito de
Sobral, Leônidas Cristino, o presidente
da Câmara Municipal, vereador Hermenegildo Sousa Neto; a presidente da
Aprece, Eliene Brasileiro e o reitor da
UVA, Antônio Colaço Martins.

“Sobral tem todas as credenciais para ser
pólo de uma Região Metropolitana. Ela
tornou-se um dos mais importantes centros
urbanos do Ceará por ter fomentado
políticas de expansão do ensino superior,
quando recebeu um campus da Universidade
Federal do Ceará (UFC) e da Universidade
Estadual Vale do Acaraú (UVA). Já pode ser
considerada uma metrópole regional. Somos
uma cidade científica e hoje vivemos um
momento histórico com essa sessão”.
Deputado Professor Teodoro (PSDB), autor
do projeto que indica a criação da RM Norte.

“A mina de Itataia trará desenvolvimento
para a Zona Norte. Sobral, como a principal
cidade da Região Metropolitana, precisa
estar irmanada a Santa Quitéria neste
desafio. A usina de Santa Quitéria é o projeto
mais completo em investimento no Ceará, de
maior quantidade de dinheiro a ser injetado
e de maior importância, pois será instalado
no sertão mais pobre. O projeto terá grande
impacto em Sobral, pois precisará de mão de
obra qualificada”.
Deputado Tomás Figueiredo (PSDB)

“A criação de uma região metropolitana
vai aglomerar ações e recursos e dividir
problemas. Sobral vem crescendo e se
desenvolvendo nos últimos anos, mas os
municípios pequenos ainda enfrentam
grandes dificuldades. A área da saúde
é um exemplo. Muitas vezes a melhor
solução tem sido a ambulância, que tem
causado a lotação dos hospitais das
grandes cidades, como a Santa Casa de
Sobral. As policlínicas podem solucionar
ou amenizar o problema”.
Deputado Moésio Loiola (PSDB)

com a palavra

“As sessões itinerantes da AL são
importantes para aproximar a sociedade do
Poder Legislativo. Essa é uma oportunidade
para se ouvir as lideranças políticas e a
população no sentido de trazer melhorias
para a região como investimentos em
turismo e qualificação profissional. Mas é
preciso resolver a situação da BR-222, que
precisa melhorar muito para chegar ao
estágio de ruim. O Ceará é o vice-lanterna
em recebimento de recursos para as
estradas federais”
Deputado Ferreira Aragão (PDT), autor do
requerimento solicitando a sessão em Sobral.
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Homenagem > Sessão solene

Articulação > Encontro nacional

MEMÓRIA

AL comemora

20 anos
da Constituição
de 1989

Sessão solene marcou início de uma
nova fase da lei maior do Ceará
Assembleia Legislativa realizou, no último dia 20 de outubro, sessão solene para homenagear o aniversário de 20 anos de
promulgação da Constituição Estadual – inspirada na chamada Constituição Cidadã de 88. O plenário da
Casa ficou lotado de personalidades.
O grupo de parlamentares que participou da confecção da carta cearense também compareceu ao evento.
Para além de uma atividade de
rotina, a sessão marcou o início da
nova fase da Constituição do Estado,
que teve seu processo de atualização
concluído no começo de setembro,
quando o presidente da AL, deputado
Domingos Filho (PMDB), promulgou
a nova redação do texto.
Ao todo, foram 458 emendas
apresentadas pela sociedade e deputados em pouco mais de um ano

A

de debates intensos. O material foi
analisado por uma comissão de notáveis composta pelos professores
doutores Paulo Bonavides, Roberto
Martins Rodrigues e Valmir Pontes
Filho. “Nossa Constituição foi uma
verdadeira revolução. A partir dela,
o ser humano é elevado da categoria de objeto a de sujeito de direito,
tornando-se cidadão do mundo”,
destacou Domingos.
Diante da Mesa Diretora da Assembleia Estadual Constituinte de
1989, o parlamentar considerou que,
mesmo hoje se apregoando a necessidade de serem implementadas as
reformas tributária, política e agrária, o que é urgente, na verdade, é
“uma reforma de mentalidades”.
Em seguida, repassou ao presidente do Tribunal de Justiça do
Ceará (TJ-CE), Ernani Barreira, e ao

vice-governador do Estado, Francisco Pinheiro (PT), exemplares da nova
Constituição, que traz como principal conquista alterações no seu artigo 60. O trecho determina as iniciativas exclusivas do governador e as
inerentes aos deputados estaduais.
Pelo novo texto, o papel dos parlamentares fica ampliado. “Fomos a
única Assembleia do País a emendar
a sua Constituição e permitir que
todas as prerrogativas previstas nos
artigos 23 e 24 da Constituição Federal possam, no Ceará, ser do governador e dos deputados”, comemorou
Domingos Filho, referindo-se a matérias de direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico e orçamentário. Os temas que
acarretam despesas aos cofres, no
entanto, permanecem como prerrogativa exclusiva do Poder Executivo.

A fala foi acompanhada de
perto pelo presidente da Assembleia Estadual Constituinte
de 1989, ex-deputado Antônio
Câmara. Ele comentou as dificuldades enfrentadas para que a
elaboração do documento fosse
concluída e atendesse aos anseios
da população. À época, chegou a
ser necessário o empenho do colegiado em três expedientes. Muitas vezes, as sessões terminavam
após a meia-noite.
Câmara citou as condições de
trabalho. Segundo ele, eram precárias, pois não havia o conforto
e a modernidade hoje presentes
na estrutura do Legislativo. Em
89, havia apenas um computador
e uma impressora na Casa, e datilógrafos tentavam sistematizar
toda a produção. “Foram muitas
as dificuldades para concluirmos
tudo no prazo de um ano conferido pela Constituição Federal”,
pontuou.

>> Ex-deputado Antônio Câmara,
presidente da Constituinte de 89.

INÉDITO
Envolvido nas avaliações das emendas apresentadas, o constitucionalista
Paulo Bonavides qualificou a iniciativa
da AL de atualizar a carta como inédita
e um passo rumo à conscientização da

democracia participativa.
O jurista destacou a postura de
Domingos Filho na coordenação do
processo e previu uma grande transformação do ponto de vista demo-

crático, republicano e federativo das
instituições. “Foi dado um passo memorável no sentido de alcançarmos
uma república federativa de teor regional”, assinalou.

Domingos Filho defende equiparação
do desenvolvimento
Deputado quer formulação de emendas à Carta Federal que diminuam
desigualdades regionais
omingos Filho também anunciou, durante a sessão solene
em homenagem aos 20 anos da
Constituição de 89, que vai articular
um encontro nacional para debater a
formulação de emendas à Constituição Federal, no intuito de diminuir as
desigualdades entre os estados e fortalecer as regiões.
Eleito presidente do colegiado de
assembleias legislativas do Brasil, o
peemedebista quer à frente dessas
discussões o professor Paulo Bonavides, que defende a implementação

D

de um modelo político-administrativo igualitário. “Precisamos quebrar
as resistências do Congresso Nacional e fazermos isso”, afirmou.
Ele lembrou que a tese de Bonavides já é aceita em muitas localidades. Como exemplo, citou a criação
do Parlamento Nordestino, do Parlamento Amazônico e do Parlamento do
Sul (ParlaSul), órgãos instituídos para
reforçarem a formulação de políticas
públicas voltadas às suas regiões.
Domingos Filho também ressaltou que, em parte, os pensamentos

do professor estão previstos nos
princípios da Constituição de 88,
pois a carta cita a regionalização dos
orçamentos e apresenta indicativos
para a diminuição da desigualdade.
O parlamentar ponderou que
isso só poderá ser efetivado quando tivermos políticas localizadas, no
sentido de enfrentar crescimentos
diferenciados. “Para que, num prazo
razoável, a gente possa ter um estado brasileiro minimamente equacionado do ponto de vista de avanço
social”, pontuou.

“Participar daquele movimento com
tantos acontecimentos históricos me deu
maturidade e uma consciência forte do papel
do legislador, de sentir-me parte ativa da
história do meu estado. Eu estava ajudando
a enterrar velhas estruturas. E isso foi feito
e posso dizer que me sinto realizado por ter
participado daquele momento importante
para reescrever o futuro do nosso Estado em
outros parâmetros, o que de fato aconteceu”.
Deputado Luiz Pontes (PSDB), membro
da Constituinte de 89 e sub-relator da
atualização promulgada este ano.

“As providências tomadas pelo presidente
Domingos Filho em nossa Constituição
corrigirão algumas imperfeições e omissões
próprias de um trabalho de tamanha
envergadura. Este trabalho, certamente,
contemplará os aprofundamentos
necessários”.
Ex-deputado Narcélio Limaverde,
primeiro secretário da Mesa Diretora da
Constituinte de 89.

VOCÊ SABIA?
A elaboração da Constituição Federal
deu-se logo após o fim da Ditadura
Militar (1964-1985).
A promulgação da carta aconteceu
em 5 de outubro de 1988.
No Ceará, a Assembleia Estadual
Constituinte foi instalada em 20 de
outubro de 1988 e era composta de
55 deputados ligados a dez partidos
(PMDB, PDS, PFL, PDT, PT, PTB, PRN,
PMB, PSDB e PSD).
O PMDB detinha a maior
representação: 23 deputados (46%
do colegiado). O PDS vinha em
seguida, com oito membros, e o PFL
em terceiro, com sete.
Os parlamentares tiveram um ano
para refletirem os valores da CF no
documento cearense.
A Constituição estadual, promulgada
em 5 de outubro de 1989, foi a nona
do Estado.
O texto original contém 336 artigos.

com a palavra

“Uma Constituição nova, mesmo
não sendo elaborada por uma
assembleia exclusiva, traz avanços.
Poderíamos ter avançado mais.
Acredito que o mais importante é
pensarmos numa Constituição que
venha ‘republicanizar’ o País. Ou seja:
educar o povo brasileiro para o zelo
pela coisa pública. O cidadão tem que
saber que as transgressões às regras
republicanas serão punidas de acordo
com a gravidade do delito”.
Deputado Moésio Loiola (PSDB),
membro da Constituinte de 89

“Entra governo, sai governo e a coisa
muda de acordo com o interesse de
cada um. A Constituição de 89 não
passa de um código de frases de efeito.
Enfrentei uma verdadeira batalha na
busca de garantir que recursos do
Estado fossem repassados para escolas
profissionalizantes e de tempo integral.
A idéia era que fossem repassados
dois ou um por cento da arrecadação
estadual para estas escolas”.
Deputado Edson Silva (PSB), membro
da Constituinte.
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Comodidade > Serviços

Melhorias > Inspeção

>> Inicio da escavação do terreno onde será construído o Anexo II.

>> Deputado Domingos Filho (PMDB) inspeciona o andamento dos trabalhos no canteiro de obras do Anexo II da Casa.

Plenário 13 de Maio e FM Assembleia são ampliados

Presidente Domingos Filho visita canteiro de obras

Reformas na AL melhoram estrutura e garantem bem estar da sociedade

Foram inspecionadas as obras da rádio FM Assembleia, do Anexo II e do novo estacionamento.

ais comodidade aos servidores e à
população que procura o Poder
Legislativo do Ceará. É o que promete a
série de reformas pelas quais a Assembleia
Legislativa está passando. A ideia é que as
novas estruturas tragam celeridade às
ações do Parlamento e, claro, proporcionem bem estar à população que visita a
Casa. Ampliação da Rádio FM Assembleia
e entorno do Plenário 13 de Maio ficam
prontos ainda este ano.

M

Prevista para breve também a inauguração do Memorial Pontes Neto. O espaço
físico já está pronto: são 280 m² de área,
onde estarão os acervos documentais
referentes à história do Poder Legislativo
cearense. O projeto museográfico foi feito
pelo arquiteto André Scarlazzari, formado
em museologia na Europa. O projeto da
reforma contemplou também uma sala
para os políticos que ajudaram a compor
a história do Parlamento Cearense. A sala

dos ex-deputados destina-se a receber
ex-parlamentares e familiares em visita a
Casa. A ideia é que os ex-deputados possam se reunir e contribuir com os trabalhos da Assembleia, além de acompanhar
mais de perto o dia-a-dia da Casa.
Quatro novas salas de apoio para os
deputados, além da modificação na sala
de visitas do presidente da Casa, deputado
Domingos Filho (PMDB), são os novos espaços do Plenário, de acordo com a chefe

da Divisão de Engenharia, Simara Diógenes. Outra novidade é o panteão, onde
ficarão expostos os retratos dos presidentes da Assembleia do Ceará.
Já a rádio FM Assembleia ficará
maior. Depois da reforma, a emissora
terá uma recepção mais ampla, banheiros, duas ilhas de edição, estúdio,
redação, e sala de coordenação de programação, de reuniões, de arquivos e de
direção de jornalismo.

o dia 17 de outubro, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Domingos Filho (PMDB)
conferiu o andamento das melhorias
que estão sendo realizadas no prédio
da Casa e visitou os canteiros de
obras. O parlamentar visitou a rádio
FM Assembleia, o Anexo II e o novo
estacionamento, que terá 266 vagas,
sendo que 179 são para funcionários
e o restante para os parlamentares.
A visita foi acompanhada pela esposa
do presidente, Patrícia Aguiar, pelas
diretoras Geral, Sávia Magalhães e
Administrativa, Lise Novais, pela coordenadora de Comunicação Social,
Sílvia Góes e pelos engenheiros responsáveis pelas construções. Além do
vereador de Crateús, Ibi Apolônio.
Para Domingos Filho, desde a inauguração, em 2007, a rádio tem tido

N

Mais Mudanças

>> Simara Diógenes, chefe da
Divisão de Engenharia da AL.

As reformas na estrutura física da
Assembleia não param. Entre as mudanças estão ainda a ampliação do estacionamento, a criação da Central de Serviço, a ampliação das dependências da TV
Assembleia e de outra parte do Plenário.
Na TV, por exemplo, esclarece Simara Diógenes, será criado um estúdio com 101
m², uma vez que só existe até agora um
com 27m². As salas de edição também
terão melhorias.
Simara garante ainda que o esta-

cionamento que tinha 48 vagas para
os parlamentares será aumentado em
31 vagas, que estarão à disposição dos
deputados e suas equipes. Para os servidores será criado um estacionamento
de 172 vagas, distribuídas tanto em solo
quanto no subsolo.
A Central de Serviços será um espaço de convivência para os servidores e
para aqueles que vierem à AL. No espaço, será criada uma entrada para a Casa
pela Rua Francisco Holanda. Na Central

de Serviços ficarão disponíveis os caixas
rápidos, e a agência do Banco do Brasil,
entre outros atendimentos. A ideia para
o início dessa obra é o fim deste ano.
Por fim, Simara destaca que o a obra
para construção do prédio onde vai funcionar a Universidade do Parlamento
Cearense já teve início. O prédio vai ficar
na Rua Barbosa de Freitas e terá o nome
Centro de Multiuso. Simara adianta que
o processo de escavação do local já foi
começado.

>> Deputado Domingos Filho visita
as obras do novo estacionamento no
subsolo do prédio da AL.

O Anexo II será um centro multiuso de 21.000
m², que abrigará a Universidade do Parlamento
Cearense, um auditório para 500 pessoas e um
estacionamento para 280 carros.

um grande sucesso, aumentando
assim a necessidade de mais espaço.
Com a reforma a emissora passará a
ter cerca de 300m², onde serão acomodados três estúdios, ilha de edição, uma ampla sala de redação, salas de reunião, direção, coordenação,
recepção e copa.
O túnel de ampliação da rádio inclui, ainda, a construção de uma sala
de apoio para a presidência e de um
salão receptivo ligado ao Plenário 13
de Maio. Esse será um local onde tanto os deputados, quanto a imprensa
poderão conversar com autoridades
que visitam o Parlamento Estadual,
segundo o presidente da Casa.
O Anexo II será um centro multiuso
de 21.000 m², que abrigará a Universidade do Parlamento Cearense, um
auditório para 500 pessoas e um estacionamento para 280 carros. Além
do Assembleia Cultural, “espaço onde
a rádio e a TV Assembleia transmitirão o melhor da cultura cearense do
Estado, dando aos cidadãos a oportunidade de mostrarem seus talentos
culturais”, comemora.
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flash do parlamento

Plenário13 de Maio recebe deputados constituintes de 1989.
A Assembleia Legislativa do Ceará realizou sessão solene em comemoração aos 20 anos de promulgação da Constituição de1989 (dia 20/10), recebendo os
parlamentares que participaram da elaboração da Carta Magna. O presidente Domingos Filho (PMDB) entregou à sociedade cearense na oportunidade, o
texto recém atualizado. Ainda no mês de outubro, a Casa realizou sua segunda sessão itinerante de 2009, em Sobral.

>> Jurista Paulo Bonavides é homenageado pelos deputados Domingos Filho (PMDB), e pelos relatores da atualização, Nelson Martins (PT), Luiz Pontes (PSDB) e Welington Landim (PSB).

>> Secretária de Turismo de Fortaleza, Patrícia Aguiar e
procuradora de Justiça, Socorro França.

>> Presidente Domingos Filho (PMDB) com os deputados constituintes que elaboraram a Carta Magna de 1989.

>> Deputado Roberto Cláudio (PSB).

>> Deputado Gony Arruda (PSDB), 1º
vice-presidente da AL.

>> Deputado José Albuquerque (PSB),
1º Secretário.

>> Deputados Edísio Pacheco (PV) e Hermínio Resende (PSL).

>> Jurista Roberto Martins Rodrigues.

>> Deputado Cirilo Pimenta (PSDB).

>> Vice-governador do Ceará, Francisco
Pinheiro.

>>Procurador Martônio Mont’Alverne,
representando a prefeita Luizianne Lins.

>> Deputados Ana Paula Cruz (PRB) e Edson Silva (PSB).

>> Ex-prefeito de Mombaça, Valdomiro Távora, conselheiro do TCE, Valdomiro
Távora Junior e deputado Sineval Roque (PSB).

>> Deputado Sérgio Aguiar (PSB) e conselheiro
do TCM, Francisco Aguiar.

>> Deputados Welington Landim (PSB), Neto Nunes (PMDB)
e Rômulo Coelho (PSB).

>> 1º secretário José Albuquerque (PSB) lê a pauta da sessão itinerante em Sobral, presidida
pelo deputado Domingos Filho (PMDB).

>> Deputado Téo Menezes (PSDB), na
sessão em Sobral.

>> Deputada Rachel Marques (PT) e o exdeputado constituinte Ilário Marques.

>> Jurista Valmir Pontes Filho recebeu
homenagem da AL.

>> Deputado Guaracy Aguiar (PRB), na
sessão itinerante.
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Convênio > Retransmissão

ANIVERSÁRIO
A voz do povo

Rádio FM Assembleia
comemora dois anos de sucesso.
A emissora terá em breve seu próprio espaço de notícias na Internet.

“Ótima maneira de se divulgar
as atividades da AL, para
que se tenha conhecimento
do trabalho realizado pelos
deputados.”
>> Presidente Domingos Filho (PMDB) e coordenadora de Comunicação, Silvia Goes, com diretores de rádios do Interior.

Tércio Jr. - Diretor Geral da Rádio
Liberdade – Iguatu

Assembleia e Acert levam
Notícias do Ceará ao Interior
Municípios cearenses tomarão conhecimento das ações do Legislativo estadual.
presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará,
deputado Domingos Filho (PMDB),
assinou no dia 05/10 um convênio
entre a Casa e a Associação Cearense
de Emissoras de Rádio e Televisão
(Acert), que permitirá ao programa
Notícias do Ceará, da FM Assembleia
96,7 MHz, ser retransmitido por diversas emissoras de rádio do Interior
do Estado. Segundo Domingos Filho,
essa parceria vai possibilitar que o
Interior tenha conhecimento das
ações do Legislativo, além de levar
para as outras cidades as principais
notícias da Capital.
O Notícias do Ceará é um noticioso de meia hora, transmitido diariamente pela rádio FM Assembleia
96,7 MHz, produzido pela equipe
de jornalistas da rádio, e editado
pela Diretora do Núcleo de Rádio
da Assembleia Legislativa, jornalista

O

Fátima Abreu. Para ela, é de grande
importância essa parceria entre Assembleia e a Acert, considerando a
maior divulgação e visibilidade que a
FM Assembleia irá dispor.
Conforme Domingos Filho, nessa
primeira etapa, 41 emissoras já firmaram a retransmissão do programa,
dentro das condições orçamentárias
e financeiras, esse número crescerá,
possibilitando assim, a maior audiência das notícias do Parlamento Estadual. O presidente da Casa ressalta
ainda que essa parceria não será unilateral. De acordo com ele, “da mesma
maneira, as notícias do Interior serão trazidas para a Capital, de forma
que tenhamos cobertura de todos os
acontecimentos do Estado”.
O presidente da Acert, Edilmar
Norões, analisa a importância da assinatura do convênio. “Será de grande
importância, não só para a Assembleia,

mas para os municípios cujas emissoras serão privilegiadas com a transmissão do noticiário”, avaliou Norões,
ressaltando as dificuldades existentes
para encaixar o programa no quadro
de horários das emissoras, porém, ele
afirma, porém, que, “com profissionalismo e uma boa administração, esses
problemas menores serão superados”.

“Obteremos o intercâmbio
entre a capital e os demais
municípios, tornando possível nos
mantermos informados sobre o
que acontece em todo o Estado.”
Elisvânia Lopes – Diretora
Comercial da Rádio Jornal –
Canindé

saiba+
A parceria entre a Assembleia e a
Acert faz parte do projeto Legislativo
ao Alcance de Todos, que objetiva dar
visibilidade às ações do Legislativo
à população. Outras mídias foram
resultados do projeto, como o jornal
AL Notícias, a revista Plenário, a rádio
FM Assembleia (96,7MHz) e a TV
Assembleia (canal 30).

“Uma forma de ligar a
Assembleia ao restante
do Estado, considerando
que o rádio é o veículo de
comunicação mais próximo do
povo, e de melhor acesso”
Luís Paulo Arrais - Diretor Geral
da Rádio Araripe – Crato

FM Assembleia (96,7 MHz)
foi ao ar pela primeira vez
em seis de novembro de 2007 já
com uma programação pronta, no
decorrer destes 48 meses, com a
adição de novos programas e quadros, a programação foi renovada
com vistas a reforçar a proposta da
emissora, de transmitir programas
com conteúdo e qualidade, destacando-se assim, dentre as demais
emissoras de rádio.
Segundo a diretora da FM Assembleia, jornalista Fátima Abreu,
a proposta da emissora é ‘inovadora ou renovadora’, dando ao rádio seu devido destaque como mídia de informação com qualidade,
sempre respeitando o ouvinte. De
acordo com Fátima, a meta da FM
Assembleia é dar cobertura total às
atividades do Parlamento Estadual.
E, para tanto, a grade da emissora
conta com programação ininterrupta, de domingo a domingo, com
matérias e programas produzidos
pela equipe de jornalistas da Casa,
além da participação de repórteres
das rádios Senado, Câmara e Justiça.
A sede da rádio está em processo de ampliação e logo disporá de
mais espaços e, consequentemente,
maior estrutura técnica, possibilitando a produção e transmissão de
novos programas.
Em breve, a FM Assembleia disponibilizará informações e notícias no
site oficial da Casa, para que outras
emissoras, caso interessadas, possam
aproveitá-las em sua programação”.

A

Premiação
A FM Assembleia ganhou
este ano, o prêmio Gandhi
de Comunicação com a
campanha Os Grandes
Nomes da Humanidade. Foi
a primeira participação da
rádio em uma premiação.

>> Diretora da FM Assembleia, jornalista Fátima Abreu.

Emissora
conquistou o
coração dos
cearenses
A coordenadora de Comunicação Social da Casa, jornalista
Sílvia Goes, disse ao AL Notícias
que o Legislativo do Ceará conta
hoje com o sistema de comunicação mais completo dentre
todas as assembleias do Brasil.
“Contamos com a TV Assembleia, a revista Plenário, o jornal
AL Notícias, o sítio na internet, o
Assembleia em Pauta, o Mensageiro e a Rádio FM Assembleia.
Todas estas mídias são muito novas dentro da Assembléia, sendo
que, de todas, a emissora de TV é
a mais ‘velha’ e está entrando no
seu quarto ano”, disse ela. A outra
vedete, segundo Silvia, é a Rádio
FM Assembleia que chega ao seu
segundo ano “com cara de quem
veio para ficar e a garantia de
quem conquistou seu espaço, no
coração e mente dos cearenses”.
Conforme a Coordenadora, a
grade de programação contempla todos os segmentos. “Falar
da FM Assembléia é falar com
o carinho de quem, com uma
equipe de técnicos, funcionários
e uma Mesa Diretora determinada, juntos conquistamos para
a AL do Ceará, a primeira rádio
FM das AL’s do Brasil. É com o
entusiasmo e o compromisso de
quem tem a felicidade de compartilhar com os demais colegas,
o reconhecimento de um trabalho que vai continuar sendo
feito com todo o cuidado, com
o compromisso, a motivação e a
responsabilidade que o cearense
e o Poder Legislativo merecem”,
concluiu Silvia Goes.
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Comemoração > Solenidade

Servidores > Deputados

Assembleia celebra aniversário do
presidente Domingos Filho
Deputado José Albuquerque prestou homenagem em nome dos parlamentares
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Domingos Filho
(PMDB), foi homenageado por servidores, secretários de Governo, parlamentares, sua família e pela diretoria da
Casa pela passagem do seu aniversário,
no dia 08/10. A solenidade teve início
com uma benção proferida pelo padre
Sóstenes, da Paróquia de Santa Cecília,
além da homenagem feita por deputados e servidores do Legislativo estadual.
Domingos Filho agradeceu a presença de todos e disse que recebeu um
cartão dos servidores, lido na ocasião.
“O cartão serve de estímulo para que
eu continue sempre fazendo o que
mais sei na vida pública, que é fazer
o bem”, disse. Para ele, essa também
deve ser a marca dos servidores da
Assembleia, desde o mais simples ao
mais graduado. “Todos querem servir
bem ao povo do Ceará, no Poder Legislativo”, comentou.
O deputado também lembrou a importância de sua família, do seu filho,
Domingos Neto, da sua esposa, a secretária de Turismo de Fortaleza, Patrícia
Aguiar, da sua mãe, Mônica Aguiar e
dos seus irmãos presentes à solenidade.
Depois das bênçãos, o primeirosecretário da Casa, deputado José Albuquerque (PSB), falou em nome dos
parlamentares. “Hoje é um dia muito
alegre para mim e para toda a família,
que convive com Domingos Filho, um
homem leal, honesto e muito humano. Como presidente da Assembleia
Legislativa do Ceará, Domingos Filho
tem buscado tornar a Casa cada vez
mais entrosada com a sociedade civil.
Essa tem sido a marca de todos os seus
mandatos”, afirmou Albuquerque.

O

>> Presidente da Assalce, Luís Edson Correia Sales; diretora de Gestão e Ensino, Lindomar da Silva Soares; presidente da Unipace, deputado Francisco Caminha (PHS);
Presidente da AL, deputado Domingos Filho (PMDB); vice-reitor da Uece, Antônio de Oliveira Gomes Neto; e a diretora de Pesquisa e Extensão, Anna Waléria Sampaio.

Em dois anos, Universidade do Parlamento
Cearense já é referência nacional
Presidente Domingos Filho diz que sucesso do projeto foi além de todas as expectativas.
A Assembleia Legislativa realizou no dia 1º de outubro,
sessão solene em comemoração aos
dois anos da Universidade do Parlamento Cearense. Durante o evento,
o presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB), destacou a
universidade como “uma criação
que deu certo” e afirmou: “Temos
muito a comemorar. Parabéns à
Universidade do Parlamento e à Assembleia com um todo”.
Domingos Filho elogiou a ação
do deputado Francisco Caminha
(PHS) à frente da instituição, afirmando que o sucesso do projeto foi
além da Assembleia, e hoje é referência nacional. “Buscamos ousar, fugir
do modelo comum e decidimos criar
a primeira universidade corporativa
dos legislativos estaduais brasileiros”, afirmou o parlamentar.

O

O presidente lembrou que, durante a criação da universidade, “o
desafio maior era atender aos servidores que não tiveram oportunidade
de estudar e, por isso, foi criado o
Programa Superação, que fez essas
pessoas voltarem às salas de aula em
busca de qualificação para entrar em
um curso superior”. Ele citou a importância de oferecer formação superior específica na área Legislativa e
destacou que a meta hoje é oferecer
educação interativa e interiorizar o
conhecimento por meio de parcerias
com câmaras municipais utilizando a
educação a distância com a utilização do projeto Interlece.
O deputado Francisco Caminha
(PHS), presidente da Universidade
do Parlamento Cearense, elogiou a
vontade política de Domingos Filho
e o empenho dos diretores da insti-

tuição. Caminha destacou que a Universidade do Parlamento é referência
não apenas no Brasil, mas também
na Europa e nos Estados Unidos. O
parlamentar informou que, ainda em
outubro, serão concluídas as primeiras turmas em cursos de graduação
inéditos, como Avaliação de Projetos
e de Administração Legislativa, os
quais, segundo ele, tinham demanda no mercado de trabalho, mas não
eram oferecidos pelas faculdades.
Durante a sessão, Domingos Filho
e Francisco Caminha foram homenageados por funcionários, professores
e alunos. Também participaram do
evento, o vice-reitor da Universidade
Estadual do Ceará (Uece), Antônio de
Oliveira Gomes Neto; representantes
de outras universidades parceiras; o
presidente da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa (Assalce)

Luís Edson Correia Sales e ainda diretores, professores e alunos da Universidade do Parlamento Cearense.

saiba+
Ensino
A Universidade do Parlamento
Cearense foi criada em outubro
de 2007, por meio da Resolução
de nº 555/07, sendo a primeira
unidade de ensino superior
criada por um Legislativo
Estadual. A instituição tem como
objetivo aperfeiçoar o serviço
público e oferecer ensino de
graduação e pós-graduação a
servidores da Assembleia, de
câmaras municipais e do poder
público estadual como um todo.

>> Patrícia Aguiar, esposa de Domingos Filho, à sua direita, seu filho, Domingos Neto e sua mãe, Mônica
Aguiar, à sua esquerda cantam Parabéns.

Domingos Filho
agradeceu a presença
de todos e disse que
recebeu um cartão
dos servidores, lido
na ocasião. “O cartão
serve de estímulo
para que eu continue
sempre fazendo o
que mais sei na vida
pública, que é fazer o
bem”, disse.
Já o deputado Fernando Hugo
(PSDB) destacou a importância de Domingos Filho como “homem, ser humano e cidadão”. Em seguida, a diretorageral da Assembleia, Sávia Magalhães,
entregou uma lembrança ao presidente
em nome de todos os servidores. Já o
presidente do Inesp, Antônio Nóbrega,

leu um cordel escrito por Paulo de Tarso, membro da Academia Tauaense de
letras. O cordel chama-se “Domingos
Filho: o gestor competente, o político
leal, o amigo dos amigos”.
Após a leitura do cordel, o Presidente recebeu os cumprimentos no hall da
Casa. Estiveram presentes, entre outros,
o presidente da Câmara Municipal de
Fortaleza, vereador Salmito Filho (PT), o
vereador Casimiro Neto (PP), o prefeito
de Ipu, Sávio Pontes (PMDB) e o prefeito de Tauá, Odilon Aguiar (PMDB).
Também prestigiaram Domingos
Filho: o deputado federal Eudes Xavier
(PT-CE); o ouvidor-geral do Estado,
Aloísio Carvalho; o conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM),
Manoel Veras; os secretários de Recursos Hídricos, César Pinheiro, do Trabalho
e Desenvolvimento, Fátima Catunda e
da Cultura, Auto Filho. O ex-deputado e
ex-presidente da Casa, Antônio Câmara,
também compareceu à solenidade.

“Hoje é um dia muito
alegre para mim e
para toda a família
que convive com
Domingos Filho, um
homem leal, honesto e
muito humano. Como
presidente da Assembleia
Legislativa do Ceará,
Domingos Filho tem
buscado tornar a Casa
cada vez mais entrosada
com a sociedade civil.
Essa tem sido a marca de
todos os seus mandatos”.
>> Deputado José Albuquerque
(PSB), Primeiro Secretário da AL
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Confira as ações e projetos dos parlamentares
NÚCLEO ESPECIAL

COMBATE À
CORRUPÇÃO

TIJOLO ECOLÓGICO

COMUNICADO OFICIAL

IDENTIDADE EM 24H

A deputada Rachel Marques
(PT) conseguiu a aprovação de
projeto de indicação de sua autoria sugerindo ao Governo do
Estado a criação do Núcleo Especial de Medidas Protetivas e
de Urgência Social aos Órfãos de
Mães Mortas Vítimas de Violência Doméstica. O órgão seria ligado à Secretaria de Trabalho e
Desenvolvimento Social (STDS)
e foi posto em pauta baseado
no que estabelece o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA).

O deputado Nelson Martins
(PT) conseguiu aprovar projeto
de indicação que dispõe sobre a
criação do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção. Quando formado, o órgão
será consultivo e ligado diretamente à Secretaria da Ouvidoria
e Controladoria para sugerir e
debater maneiras de aperfeiçoar
métodos e sistemas de controle e
incremento da transparência na
gestão da coisa pública.

O deputado Ferreira Aragão
é autor de um projeto de lei que
incentiva a produção e comercialização do chamado tijolo ecológico, que não causa impactos
ao meio ambiente. O produto é
oriundo da mistura do barro com
a manipueira (líquido resultante
da prensagem da mandioca) e
tem sido fabricado em grande escala no município de Santana do
Cariri. A medida tem foco nos pequenos e médios empresários que
tenham residência fixa no Ceará.

O deputado Vasques Landim (PR) propôs um projeto de
lei que obriga os fabricantes e
comerciantes de escuta e monitoramento telefônico, a comunicarem à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social
(SSPDS) os dados cadastrais de
seus clientes. A proposta está
em tramitação na Assembleia
Legislativa e prevê também
sanções em caso de descumprimento da norma, podendo
gerar multa de até R$ 10 mil.

O deputado Professor Teodoro (PSDB) apresentou projeto
indicando ao Governo que os
documentos de identificação
civil sejam emitidos em 24 horas nos municípios cearenses
com mais de 100 mil habitantes. Dessa forma, ele quer facilitar e garantir o acesso dos cidadãos aos serviços oferecidos
pelo Estado, pois a existência
do RG é condição fundamental
para isso. O texto está em tramitação na AL.

>> Rachel Marques (PT)

>> Nelson Martins (PT)

>> Ferreira Aragão (PDT)

>> Vasques Landim (PR)

>> Professor Teodoro (PSDB)

Mostra evidencia relação
entre
imagem e palavra
“

A exposição “O Percurso da Palavra”,
de Rosana Ricalde, evidencia a relação
Imagem x Palavra na poética da artista, observa como essa “geografia da
palavra” se constitui na natureza da
sua obra e como esse diálogo deságua nas suas paisagens e cartografias.
Com uma fundamentada pesquisa sobre a construção da imagem a partir
do duplo Visual x Verbal na produção
contemporânea brasileira, a artista
utiliza a palavra como suporte para
criação da imagem, seja através do
desenho, da colagem ou da apropriação de textos literários e manifestos.
Os mares de palavras de Ricalde reordenam composições geográficas em
ondas, correntes marítimas, elaboradas pela caligrafia repetida dos nomes
dos oceanos, que deságuam na com-

posição imagética. A forma é revelada numa escritura que se localiza na
dobra, quando a escrita encontra a
imagem. Percorrer a sua geografia é
adentrar em signos que revelam um
repertório que habita a sua poética –
globo, cidade, mapa, cartografia, atlas,
mar, labirinto etc. –, entre relevos da
literatura, poesia e palavra.

serviço
A exposição “O Percurso da
Palavra”, com curadoria de Bitu
Cassundé, é gratuita e fica em
cartaz até 15 de novembro deste
ano (horários de visitação: terçafeira a sábado, de 10h as 20h; e
aos domingos, de 10h às 18h).

+cultura
LIVRO

O que muda para você?
Esse núcleo terá a função de
dar aos jovens uma alternativa
de desenvolvimento social a
partir de ações que garantam
acesso às necessidades básicas
de saúde, educação, vestuário
etc. O foco sempre será a promoção dos direitos humanos,
do direito à vida. A medida vem
para ampliar a rede de atendimento as crianças e adolescentes, hoje considerada pequena
no Ceará. Dessa forma, a petista
quer criar mecanismos de proteção a esse setor da população.

A partir dessa iniciativa, o
líder do Governo na Assembleia
Legislativa pretende ampliar a
participação popular nas ações
governamentais, porque com a
criação do Conselho, a sociedade
terá mecanismos para influenciar na formulação de diretrizes
da política de transparência no
que se refere a utilização dos recursos públicos, e na formulação
de políticas para a luta contra a
corrupção. O povo também poderá traçar estratégias de fiscalização das licitações do Estado.

Com isso, o pedetista pretende diminuir os impactos
ambientais causados pelas
construções feitas com tijolos
tradicionais e conscientizar a
população quanto ao desenvolvimento sustentável, já que o
produto não agride o ambiente.
Além disso, valoriza a mão-deobra local, pois, com o aumento da produção, mais postos de
empregos serão abertos. O Poder
Executivo também fica obrigado
a dar prioridade ao tijolo ecológico quando das obras públicas.

Segundo o parlamentar republicano, a cada dia, aumenta
em todo o Brasil o número de
pessoas físicas ou jurídicas que
adquirem esse tipo de equipamento para fazer monitoramento e/ou escuta telefônica. Ele
acredita que, com a disposição
das informações dos compradores em um cadastro, ficará mais
fácil para a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social
coibir o uso inadequado desse
tipo de aparelhagem em todo
o território do Estado do Ceará.

Caso seja acatado e posto
em prática pelo Governador,
18 seriam as cidades beneficiadas no Estado. As principais
seriam Itapipoca, Maranguape,
Maracanaú, Caucaia, Iguatu, Juazeiro do Norte, Crato,
Sobral e Fortaleza. “Sem este
documento, não se aluga um
imóvel; não se firmam contratos de fornecimento de água,
de energia ou de comunicação
telefônica; não se ingressa
num veículo de transporte coletivo interurbano”, lembra

CD

LIVRO

FILME

>> Stanley Leão, Deputado (PTC)

>> Rosa Moraes, Coordenadora da
Controladoria da AL

>> Hermes Oliveira, servidor da AL

>> Ronaldo César, radialista

Em “As 48 leis do
poder”, que é sucesso desde que
chegou às livrarias
em 2000, Robert
Greene usa e abusa
de citações, levando
o leitor a entender o poder e suas
nuanças.O
autor
mostra como os líderes, em diversas épocas, se comportavam para alcançar seus objetivos. E descobre por que alguns conseguem ser tão
bem-sucedidos, enquanto outros estão
sempre sendo passados para trás. “Na
verdade não é um livro a ser seguido,
mas sim, para você aprender e conhecer
um pouco da história de grandes nomes
da história” destacou o deputado.

Regionalismo e tradição somados a melodias clássicas e barrocas. É o que Nonato
Luiz e Adelson Viana
apresentam em seu
mais novo CD intitulado “Dobrado”. Entre as composições de
destaque, duas são executadas em homenagem a Ludwig Van Beethoven, um dos
pilares da música ocidental: a “Sonata ao
Luar” e a “Quinta Sinfonia”. “Mestres em
seus instrumentos, os músicos uniram seus
talentos em um trabalho inédito e autoral,
unindo o som das cordas do violão com
acordes da sanfona. Um trabalho magnífico e que realmente vale a pena deleitar-se
à sua musicalidade”, disse Rosa Moraes.

“Admirável Mundo
Novo” é um livro
escrito por Aldous
Huxley e publicado
em 1932 que, naquela época, narrou
um futuro onde as
pessoas eram précondicionadas biologicamente e condicionadas psicologicamente a viverem em harmonia com as leis
e regras sociais. A sociedade desse “futuro”
não possui a ética religiosa e valores morais que regem a sociedade atual. “É uma
aventura muito bem escrita e que àquela
época, já remetia a questão futurísticas e
com reflexões sobre relacionamentos e
modos de vida”, afirmou Hermes.

Tendo como pano
de fundo uma
Londres fria, mas
acolhedora, “Tinha
Que Ser Você” demonstra ser um
filme extremamente sensível sem ser
banal. “Com uma
trilha sonora muito envolvente e um elenco espetacular,
com os ótimos Dustin Hoffman e Emma
Thompson, que seguram a história do
começo ao fim, e levam o espectador a
uma bela história de amor e redenção. O
filme consegue emocionar e divertir, fazer
chorar e fazer rir, sem nunca ser piegas ou
vulgar”, disse Ronaldo.
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Projeto > Investimentos

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

A Nova Assembleia
Agora é pra valer. As regras do jogo são conhecidas, as cartas foram dadas e os
jogadores (conhecendo as regras) vão tentar fazer o máximo para ganhar as partidas.
No futebol é assim. Na política também. Com vistas às eleições de 2010, a data de
02 de Outubro de 2009 - foi um marco a ser avaliado. Ou seja, somente podem ser
candidatos quem até o dia 02 de Outubro deste ano estiver filiado a um partido
político. E claro, até aquela data tivemos em todo o País muitas mudanças partidárias,
inclusive, em nosso Estado. Daí, tentar dimensionar para os nossos leitores, a desenho
da Nossa Constituição da Assembleia, a partir das novas e algumas alteradas bancadas.
>> Deputado Sineval Roque (PSB) recebe a proposta orçamentária
da secretária Desirée Gondim.

Proposta orçamentária
do Governo chega ao
Legislativo estadual
Deputado Sineval Roque recebeu a matéria em nome
da Mesa Diretora da Casa.
secretária de Planejamento e
Gestão do Estado, Desirée Gondim e o Coordenador de Orçamento,
Planejamento e Gestão, Carlos Eduardo
Pires, apresentaram à Assembleia Legislativa no dia 15/10, a proposta orçamentária do Governo para 2010. A entrega foi feita pela Secretária ao
deputado Sineval Roque (PSB), que representou a Mesa Diretora da Casa. Na
ocasião, ela explicou ao parlamentar
que o projeto visa a aplicação de 13,8
bilhões de reais em investimentos.
Desirée informou ainda ao parlamentar que, do total de recursos
previstos, R$ 299 milhões serão destinados a 180 projetos de saneamento
básico em todo o Estado; R$ 285 milhões para a educação, para construir
e reformar escolas, centros de ensino
médio e escolas profissionalizantes. Já
em Saúde, a matéria prevê investimentos na ordem de R$ 312 milhões, que
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serão aplicados na construção de 20
policlínicas, 16 centros de especialidades odontológicas, e a construção de
hospitais no Cariri e em Sobral.
Sineval Roque disse estar otimista com o projeto, principalmente
pelo crescimento de 8,1% em relação
ao ano de 2009. Segundo ele, com a
aprovação da proposta, maiores investimentos serão aplicados no Estado, contribuindo para a conclusão dos
projetos em andamento.
O líder do Governo, deputado Nelson Martins (PT) e o deputado Sérgio
Aguiar (PSB) também estavam presentes ao encontro. Nelson explicou que a
partir de agora, a proposta orçamentária do Governo passa a tramitar nas
comissões técnicas da Casa, onde vão
poder receber emendas, para em seguida, ser votada em plenário até dia 23 de
dezembro, data prevista para o início do
recesso parlamentar.

As bancadas
Apesar de ter perdido alguns filiados de expressão, inclusive, ex-deputados, o
PSDB continua com a maior bancada individual na Assembleia, no caso, com 14
deputados efetivos, a saber: Gony Arruda, Fernando Hugo, Osmar Baquit, Cirilo
Pimenta, João Jaime, Júlio César, Marcos Cals (a vaga dele é ocupada desde
o início do governo Cid pelo 1º suplente Luiz Pontes), Moésio Loiola, Nenen
Coelho, Professor Teodoro, Rogério Aguiar, Téo Menezes, Tomás Figueiredo e
José Ilo Dantas (14).

PSB, a segunda
São eles: José Albuquerque, Sineval Roque, Antonio Granja, Edson Silva, Roberto
Cláudio, Sérgio Aguiar, Wellington Landim, Mauro Filho, Ivo Gomes e José Sarto (10).

A Terceira
Mesmo tendo o Presidente da Assembleia, Domingos Filho (uma liderança emergente),
o PMDB perdeu terreno na ALEC.

As Outras
PT (com 3): Artur Bruno, Raquel Marques e Nelson Martins; com 2 deputados: PRB
(Ronaldo Martins e Ana Paula Cruz); PSDC (Ely Aguiar e Gomes Farias); PSL (Hermínio
Resende e Perboyre Diógenes); PV (Edísio Pacheco e Augustinho Moreira); PDT
(Ferreira Aragão e Heitor Férrer). E com apenas 1 deputado: PHS (Francisco Caminha);
PTB (Vanderley Pedrosa); PC do B (João Ananias) e PR (Adahil Barreto), totalizando 46
deputados (estou falando, efetivos).
Bastidores
O PHS perdeu o deputado Roberto Cláudio para o PSB;
1 PMDB perdeu os deputados Ronaldo Martins e Ana Paula Cruz para o PRB.
2 Deputado Edson Silva deixou o DEM pelo PSB;
3 Suplentes no exercício, que também trocaram de partido: Guaracy Aguiar
4 deixou o PMDB pelo PRB; Stanley Leão o PSDC pelo PTC e Vasques Landim saiu
do PSDB e foi para o PR.
Ex-deputados estaduais que também mudaram de partido: Idemar Citó e Paulo
5 Duarte, que eram tucanos (PSDB) filiaram-se ao DEM.
É claro, ainda vão aparecer outros casos, que aos poucos vão sendo descobertos
6 pela imprensa, sobretudo, com a transparência da Justiça Eleitoral.

