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Carta ao Leitor

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

Olá, caro leitor!
A Assembleia Legislativa do Ceará
completa 175 anos, está cheia de novidades, e você vai continuar acompanhando e interagindo com as atividades da Casa. O marco do aniversário
do Legislativo estadual é a conquista
da efetiva participação da sociedade
cearense que vem se consolidando ao
longo desse tempo. No início ainda
não tínhamos uma Assembleia com
uma participação tão democrática
como hoje, porque o voto era restrito,
e as mulheres não podiam eleger seus
representantes. A sessão solene que
também homenageou 14 ex-presidente da Casa, mostrou que a atual Mesa
Diretora trabalha para consolidar a AL
como Poder essencialmente democrático, ao ensejar a participação coletiva.
O nosso jornal também aniversaria.
Chegamos a nossa 36ª edição. São, portanto, três anos contando as ações do

Parlamento Estadual com novos conteúdos, repaginado e em constante processo de atualização e modernização. A
TV AL completou quatro anos, com uma
programação que busca contemplar todos os segmentos sociais. A FM Assembleia teve sua sede ampliada e mereceu
sessão solene, quando também inaugurou o painel Narcélio Limaverde, afixado
no interior da sede da rádio, que conta a
história dessa mídia no Brasil e os grandes nomes do rádio cearense.
Você vai acompanhar ainda o trabalho do Movimento das Mulheres do
Legislativo Cearense, que vem intensificando seu envolvimento nas demais
atividades do Poder. E conhecerá os
serviços prestados ao público pela divisão do PABX da Assembleia Legislativa,
que atende a todos os setores da Casa,
como por exemplo, o Procon e o Espaço do Povo. Boa leitura e continue em
contato conosco!

espaço do leitor
se ligue!

Fale com a gente
Av. Des. Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres
CEP: 60170.900
Fortaleza – Ceará

Telefone
(0XX85)

3277.2500
Fax
(0XX85)

3277.2753
Email

ouvidoria@al.ce.gov.br

site

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

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.

Olá.
Sou estudante, curso o Ensino
Médio e pretendo fazer faculdade
para jornalismo, e me especializar
na área de Política. O Jornal AL
Notícias hoje é uma de minhas
leituras preferidas, pois trata de
um assunto de meu interesse, e
da população de um modo geral,
de modo didático e acessível para
todos. Gostaria de parabenizar a
todos que fazem parte da equipe do
jornal e que realizam esse trabalho
maravilhoso já há três anos.
José Henrique Botelho de Sena Conj. Ceará

Cara editora,
A TV Assembleia se esmera em suas
produções. Já se vão quatro anos desde
que entrou no ar, e hoje, podemos ter na
televisão aberta uma programação de
qualidade. Documentários maravilhosos,
programas informativos, musicais,
histórias do nosso povo, da nossa gente.
E tudo isso democraticamente acessível
a todos os cearenses nos locais mais
distantes e impensáveis. Isso é um feito e
tanto. Parabéns!
Antonieta Coelho - Carnaubal,CE

Oi, meu nome é Jéssica e gostaria de
parabenizar a equipe do AL Notícias pela
matéria especial dedicada as mulheres
que trabalham no Parlamento cearense,
publicada na última edição. Que bom que
vocês lembraram essa data tão especial
para nós, dedicaram uma edição e fizeram
sua homenagem. Queria aproveitar e
parabenizar pelos três anos de existência
do jornal. O AL Notícias é uma das
melhores formas de interação entre
o Parlamento e a população cearense
atualmente. Parabéns a todos.
Jéssyca Sampaio Oliveira - Mondubim

>> Presidente Domingos Filho (PMDB) recebe homenagem dos ex-presidentes na solenidade em comemoração aos 175 anos da Assembleia.

Participação
democrática
é a maior
conquista da
AL em seus

175
anos

Domingos Filho disse
que o Legislativo é
a ferramenta mais
expressiva da vontade
popular.

Assembleia Legislativa do Ceará comemorou os seus 175
anos de existência em sessão solene
realizada no Plenário 13 de Maio, no
dia sete de abril. A iniciativa foi do deputado Téo Menezes (PSDB). No mesmo dia foi comemorado o Dia da Assembleia Legislativa, instituído por
projeto de lei de autoria do deputado
Carlomano Marques (PMDB). Para o
presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB), o marco do aniversário do Poder Legislativo estadual é a
conquista da efetiva participação da
sociedade cearense nas atividades da
Casa. “No início não tínhamos uma
Assembleia com uma participação tão
democrática como hoje, porque o
voto era restrito e demorou a se ter o
voto das mulheres. Hoje somos o poder mais democrático, representamos
uma participação coletiva”, afirmou.
Durante a solenidade, 14 expresidentes da Assembleia Legislativa
também foram homenageados com
uma placa: Mauro Benevides, Adauto
Bezerra, Antônio dos Santos, Antônio
Câmara, Pinheiro Landim, Júlio Rego,
Francisco Aguiar, Artur Silva Filho, Cid
Gomes, Moésio Loiola (PSDB), Luiz Pontes (PSDB), Teodorico Menezes, Welington Landim (PSB) e Marcos Cals (PSDB).
O presidente Domingos Filho também

A

foi homenageado pela Assembleia com
uma placa comemorativa, entregue pelos 14 ex-presidentes.
Domingos Filho ressaltou que a
Assembleia viveu momentos gloriosos
e também momentos difíceis, com a
suspensão dos trabalhos em razão de
regimes não democráticos que se instalaram no País, caso do período do Estado Novo, quando a Assembleia ficou
fechada até o ano de 1945. No entanto,
o presidente destacou que a Assembleia
cearense foi pioneira, por exemplo, na
luta de combate à escravidão, tendo
tido atuação decisiva para fazer do Ceará o primeiro a abolir a escravatura.
Domingos destacou ainda as ações
de aproximação do Parlamento com
a população, especialmente com a
criação de instrumentos como a TV, a
Rádio FM Assembleia, o Complexo de
Comissões Técnicas, que possibilitaram
a ampliação do número de audiências
públicas, a Universidade do Parlamento, o sistema Unilece, Conselho de Altos Estudos e Ouvidoria da Assembleia.
Para o Presidente, “a ferramenta
mais expressiva da vontade popular,
dentro do regime democrático, é o
Poder Legislativo”. Ele ressaltou que
cada parlamentar é escolhido e designado por milhares de eleitores para
representá-los, tornando-os bastante

próximos da população. E é essa proximidade que, segundo ele, justifica o
fato de o Parlamento ser alvo constante de críticas e reclamações por
parte dos populares.
Domingos Filho disse que a homenagem é o momento para reavivar
a história do Parlamento. “História
essa composta por homens e mulheres que optaram pela cena pública
para desempenhar a ação de servir o
próximo”. Segundo ele, esse é o principal motivo da implantação de um
completo sistema de comunicação na
Assembleia. Para o peemedebista, “as
ações do Parlamento devem ser cristalinas e delas deve a população tomar amplo e irrestrito conhecimento”.

saiba+
A Assembleia Legislativa Provincial
foi instalada em 7 de Abril de
1835 e sua legislatura oficial era
composta por 28 deputados e sete
suplentes. A homenagem aos 175
anos da Casa aconteceu no dia de
sua fundação, dia também em que
foi realizada a primeira sessão do
Poder Legislativo, ainda em 1835.
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AL Notícias > 36ª edição

3 anos

Há
,
um elo entre a Casa
do Povo e os
lares cearenses
Por meio do jornal, o Legislativo
cumpre o princípio constitucional
da transparência e publicidade
de suas ações.

AL
NOTÍCIAS

Órgão Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - n0 34a, edição fevereiro de 2010.
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Tudo o que acontece no âmbito
do poder público precisa ser informado à população. É o chamado
princípio constitucional da publicidade.
Muitos governos e parlamentos cumprem essa prerrogativa através de publicações em diários oficiais; outros vão
além e criam ferramentas de interação
direta com a sociedade.
É o caso da Assembleia Legislativa
do Ceará, que, desde 2006, amplia seu
complexo de Comunicação Social. De
início, inaugurou-se a TV Assembleia
(canal 30). Depois, o portal da Casa na
Internet (www.al.ce.gov.br) foi repaginado. Em seguida, o jornal Assembleia Notícias colocou na rua os seus primeiros
exemplares e a Revista Plenário recebeu
novo layout. Por fim, a FM Assembleia
(96,7 MHz) entrou no ar.
Neste mês de abril, o agora chamado AL Notícias, chega a sua 36ª edição,
completando três anos de circulação,
o crescimento constante do periódico
mensal do Parlamento, já passou por
mudanças em seu layout e vem se
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AL comemora
20 anos da
Constituição
defendendo
fim das
desigualdades
regionais.

Deputado Domingos Filho
(PMDB), presidente da AL
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Nosso jornal é um
elo entre casas: a
Assembleia, que é
a Casa do Povo, e
os lares de todos os
cearenses”

aperfeiçoando a cada dia para chegar
ao público leitor. E no sentido literal da
palavra. Antes, eram 10 mil exemplares
disponibilizados somente nas dependências do Legislativo. Hoje, são 200 mil
cópias mensais, distribuídas gratuitamente nas escolas públicas e particulares, nas instituições públicas, entidades
da sociedade civil e ao público em geral.
Parte dessa tiragem é encartada no último domingo de cada mês nos jornais
O Povo, Diário do Nordeste e o Estado,
para que o periódico chegue gratuitamente a uma grande parcela da sociedade cearense.
Para o presidente da Assembleia, deputado Domingos Filho (PMDB), essa é
muito mais uma conquista da sociedade
cearense do que dos deputados. Afinal,
por meio do AL Notícias, a população
de todos os recantos do Estado pode
acompanhar o desempenho de seus representantes. “Nosso jornal é um elo entre casas: a Assembleia, que é a Casa do
Povo, e os lares de todos os cearenses”,
sintetiza o deputado.
Nas suas 35 edições, o jornal divulgou as atividades do Parlamento cearense, narrou fatos históricos da política e fez
a cobertura de assuntos do interesse da
sociedade do Estado. Na publicação de
estreia, expôs o sucesso alcançado pela TV
Assembleia em apenas um ano de existência, garantindo a transparência dos
debates de plenário, comissões temáticas
e audiências públicas. Trouxe também
explicações detalhadas sobre o processo
de atualização pelo qual a Constituição
Estadual passou. Duas edições foram dedicadas exclusivamente a isso.
O jornal tem como ponto alto a interação com os leitores. Por isso, muitas
matérias se originaram de pautas sugeridas pela população, principalmente os
jovens, por meio de correio eletrônico.
Assim, foram abordados, por exemplo,
temas como orientação para o mercado
de trabalho, cursos de idiomas e profissionalizantes e matérias sobre a prevenção contra o uso de drogas.

A equipe
Cada edição do AL Notícias é pensada
pela equipe de editores e designers gráficos e as pautas são definidas em conjunto, sob o comando da Coordenadora de
Comunicação Social da Casa, jornalista
Sílvia Goes, que é também a editora geral
do periódico. A jornalista Lúcia Stedile é
a editora executiva e juntamente com os
designers gráficos Alessandro Muratore
e Alice Penaforte, operacionalizam cada
edição mensal, com a redação de uma
equipe formada pelos jornalistas Bruno
de Castro, Didio Lopez e Clara Guimarães
e o apoio dos estagiários de jornalismo
Arituza Timbó, Pedro Emmanuel de Brito
Carneiro e Luciana Meneses.

“A influência dos leitores na confecção
do periódico é a marca da grande
visibilidade alcançada pelo jornal. Assim
como a participação popular é diretriz
da gestão do presidente Domingos Filho,
é também a da produção do jornal. Não
abrimos mão disso”.
Jornalista Sílvia Goes, editora geral
do AL Notícias e coordenadora de
Comunicação Social da Casa

“Neste terceiro ano do AL Notícias, o
balanço é dos mais positivos. Levamos
ao povo cearense os assuntos de seu
interesse e do Estado do Ceará. Tudo que
teve e vai ter impacto direto na vida do
povo está nas nossas páginas. E vamos
manter essa linha sempre, obedecendo ao
princípio da transparência ao divulgar os
trabalhos do Legislativo estadual”.
Jornalista Lúcia Stedile, editora
executiva do AL Notícias

“Nosso jornal é uma ferramenta
democrática que o cearense pode e deve
usar. É um documento onde o cidadão
pode expor as suas ideias e opiniões – por
meio da ouvidoria e espaço do leitor – que
influenciam diretamente nas decisões
do parlamento e consequentemente
transformam a vida do povo”.
Alessandro Muratore, Publicitário e
Designer Gráfico do AL Notícias

A voz do povo
“Considero uma publicação
jornalística, imparcial e muito bem
trabalhada pela equipe de profissional
que a compõe. As matérias publicadas
refletem os interesses não apenas do
Poder Legislativo, mas da população
de um modo geral”.
Adísia Sá, Jornalista e Professora

Nas suas 35
edições, o jornal
divulgou as
atividades do
Parlamento
cearense, narrou
fatos históricos
da política e
fez a cobertura
de assuntos do
interesse da
sociedade e do
Estado.

“É muito interessante que a Assembleia
possua as mais variadas formas de difundir
seus atos, o desempenho dos deputados
e o propósito do Parlamento em favor
da população. E o jornal AL Notícias tem
o poder maior de fornecer informação,
suscitar reflexão e estimular respostas”.
Ivonete Maia, Jornalista
e presidente da ACI

com a palavra

“Sou uma leitora assídua do AL Notícias,
uma ferramenta importantíssima que tem
avançado no sentido de democratizar
as ações promovidas na Assembleia
Legislativa. O jornal soma muito nesse
quesito, restando aos deputados e a
população apenas agradecer pelo serviço
prestado pela equipe”.
Deputada Lívia Arruda (PMDB)

“O Jornal AL Notícias tem papel
fundamental na divulgação dos trabalhos
realizados pela AL e pelos parlamentares,
realizando grandes debates acerca das
políticas públicas do Ceará e do Brasil. Ele
é plural, não privilegia setor, partido ou
deputados específicos, e busca debater os
projetos de forma a esclarecer dúvidas,
visando sempre a melhoria da qualidade
de vida do povo cearense”.
Deputado Artur Bruno (PT)

“A administração de Domingos Filho
tem se esmerado demais no diálogo com
a sociedade, e o aperfeiçoamento da
Rádio e TV Assembleia é prova disso. O
jornal AL Notícias é um dos instrumentos
mais interativos e uma das formas mais
eficazes de se manter esse diálogo com
a sociedade, pois a comunidade também
participa com opiniões e sugestões.”
Deputado Professor Teodoro (PSDB)

Convênio com a Acer
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 pa
41 municípios e, posteriormente
todo o Interior cearense.
[10 e 11]
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flash do parlamento

>> Deputados José Albuquerque (PSB) e Téo Menezes (PSDB)

>> Jornalista Messias Pontes, presidente do Comitê de
Imprensa da AL

>> Deputado Carlomano Marques (PMDB)

>> Ex-presidentes Julio Rêgo, Welington Landim, Francisco Aguiar, Moésio Loiola, presidente Domingos Filho, Marcos Cals, Luiz Pontes, Artur Silva, Antônio dos Santos, Teodorico Menezes,
ex-deputado Paes de Andrade, Mauro Benevides, Adauto Bezerra, Antônio Câmara e Pinheiro Landim

Homenagem a ex-presidentes marca comemoração dos

>> Deputado Mauro Filho (PSB)

>> Conselheiro Alexandre Figueiredo, do
TCE e deputado Tomás Figueiredo (PSDB)

>> Deputado Roberto Cláudio (PSB)

>> Deputado Adahil Barreto (PR)

175 anos da AL
O Plenário 13 de Maio sediou no dia sete de abril a sessão solene em comemoração ao aniversário de 175 anos da Assembleia Legislativa do Ceará, com uma
homenagem a 14 ex-presidentes da Casa. Na mesma sessão foi celebrada a passagem do Dia da Assembleia Legislativa. No dia nove do mesmo mês, o Plenário
foi palco da solenidade de inauguração das novas dependências da Rádio FM Assembleia e de um painel comemorativo que conta a história do rádio cearense.

>> Nova redação da Rádio FM Assembleia e a equipe de jornalismo

>> Jornalista Antônio Viana, vicepresidente do Comitê de Imprensa

>> Deputado Sineval Roque (PSB), jornalista Edilmar Norões,
presidente Domingos Filho (PMDB), jornalistas Ivonete Maia e
Adísia Sá e deputados Ely Aguiar (PSDC) e Rômulo Coelho (PSB)

>> Deputado Sérgio Aguiar (PSB), conselheiro do TCM,
Francisco Aguiar e vice-prefeito de Fortaleza, Tin Gomes

>> Deputado João Ananias (PC do B) e jornalista
Narcélio Limaverde

>>Deputados Francisco Caminha (PHS), Moésio Loiola (PSDB) e
Tomás Figueiredo (PSDB)

>> Deputado Hermínio Resende (PSL), radialista Carlos Silva,
deputado Fernando Hugo e 1º vice-presidente
Gony Arruda, do PSDB

>>Jornalista Edilmar Norões e radialista Gamaliel Noronha

>> >> Deputados Nelson Martins (PT)
e Edson Silva (PSB)
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SOLENIDADE > Modernização

Entidade > visitas

Inauguradas as novas instalações da Rádio FM Assembleia

Mulheres do Legislativo trabalham para
fortalecer a presença feminina na AL

Máximo Moura

A rádio teve sua área aumentada para 174m², passando a ser a emissora com maior espaço físico do Estado.

>> Presidente Domingos Filho (PMDB) e sua mãe, dona Mônica Aguiar, na homenagem a Narcélio Limaverde, com toda equipe da FM Assembleia.

Com a participação de grandes
nomes da Comunicação do Estado, além de autoridades e parlamentares, a Assembleia Legislativa inaugurou as novas instalações da rádio FM
Assembleia (96,7 MHz) em uma solenidade realizada no Plenário 13 de Maio,
no dia nove de abril. “Criada em 2007,
a FM veio somar-se aos demais produtos de comunicação já instalados”,
afirmou o presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB).

H

O presidente ressaltou a criação
do painel Narcélio Limaverde, afixado
no interior da sede da rádio que resgata os principais momentos e lembra
grandes nomes da rádio cearense. Ele
também homenageou os radialistas:
Narcélio Limaverde - que completou
56 anos de rádio e Gamaliel Noronha
– o primeiro mestre de cerimônias da
Assembleia.
A novidade é que, a partir de agora, a emissora passa a disponibilizar

matérias no portal da Assembleia na
internet, que poderão ser usadas por
qualquer emissora que queira divulgar as atividades do Poder.
A solenidade contou com a presença do presidente da Acert, jornalista Edilmar Norões; da presidenta
da Associação Cearense de Imprensa (ACI), Ivonete Maia; da jornalista
Adísia Sá; e do vice-presidente do
Comitê de Imprensa da Assembleia,
jornalista Antônio Viana.

“Com a rádio, o Parlamento Cearense
ficou mais ”transparente”. O povo, dessa
forma, tem como escolher melhor seus
representantes”,
Hermínio Resende (PSL)

“A população do Ceará também merecia
ser parabenizada pela ampliação da rádio.
Isso mostra o zelo que a AL tem com a
radiodifusão”,
Ely Aguiar (PSDC)

Painel Narcélio
Limaverde
Com 17 metros de comprimento por 2,30 metros de altura,
confeccionado pelo publicitário
Alessandro Muratore, o mural
apresenta momentos marcantes
do rádio no Ceará e no Brasil e
fatos políticos que influenciaram
a mídia entre os anos de 1920 e
2010. “A ideia é que pudéssemos
cobrir a história do Ceará, contextualizando com a história da
rádio e os principais momentos
políticos”, explica Fátima Abreu.
A jornalista destaca o grande trabalho que ela e, sobretudo,
Alessandro tiveram para realizar o painel. “O material foi ele
(Alessandro) que escolheu. Esse
foi um trabalho de muita sensibilidade e Muratore é verdadeiramente um artista, sabe como
manipular arte”, ressaltou.

>> Diretora da rádio, jornalista
Fátima Abreu, foi idealizadora do
painel.

Presidenta:
Norma Soares (esposa do
deputado Professor Teodoro)
1ª. Diretora Social:
Gabriela Férrer (esposa do
deputado Heitor Férrer)
2ª. Diretora Social:
Camila Arruda (esposa do
deputado Gony Arruda)
1ª. Secretária:
Valeska Ferreira (esposa do
deputado Ferreira Aragão)
2ª. Secretária:
Lourdes Morais (esposa do
deputado Lula Morais)
1ª. Tesoureira:
Meire Costa Lima (ex- deputada e
esposa do deputado Júlio César)
2ª. Tesoureira:
Gislaine Landim (ex-deputada
e esposa do deputado
Wellington Landim)

>> A assessora Hérika Vale; a presidenta do MMLC, Norma Soares; a secretária Jacqueline Sales; o secretário geral do Conselho
de Altos Estudos, Eudoro Santana; e a tesoureira da entidade, Meire Costa Lima.

s esposas dos deputados estaduais que integram o Movimento das Mulheres do Legislativo
Cearense (MMLC), realizaram uma série de visitas aos diversos setores da
Casa, com o objetivo de se engajar nos
trabalhos que estão sendo desenvolvidos e, ao mesmo tempo, em busca de
apoio para intensificar e ampliar as
ações da própria entidade. Atualmente
mudanças no estatuto que rege o
MMLC estão sendo providenciadas,
para que todas as mulheres que participam do quadro do poder legislativo
possam dar sua contribuição e fortalecer ainda mais a presença feminina na
Casa. A ideia, conforme a presidenta da
entidade, Norma Soares, é somar ações

A

com a palavra

“A rádio faz com que o trabalho dos
parlamentares fique mais “humano”.
A emissora tem hoje um dos nomes mais
importantes do rádio cearense: Narcélio
Limaverde, símbolo de “credibilidade”.
Moésio Loiola (PSDB)

Esposas dos deputados querem somar ações em favor das camadas mais carentes

Diretoria do
MMLC

em favor da maior atenção da mulher
nas diversas esferas da nossa sociedade, dando sequência ao trabalho de
ajuda à parcela mais carente que já
vem sendo assistida pelo MMLC.
O primeiro passo foi uma visita
aos diversos departamentos da AL do
Ceará. Elas conheceram o Complexo
de Comunicação Social da Casa e foram recebidas pela Coordenadora de
Comunicação Social, jornalista Sílvia
Goes. Estiveram ainda na Rádio FM
Assembleia, sendo recebidas pela Diretora da emissora, jornalista Fátima
Abreu. A entidade espera obter de todos os setores o apoio necessário ao
desenvolvimento do seu trabalho, para
que possa igualmente intensificar sua

contribuição. Além do apoio para os
trabalhos a serem desenvolvidos neste
primeiro semestre elas querem apoio
na divulgação de suas atividades atuais.
O cronograma de visitas incluiu
o Departamento Legislativo da Casa,
onde foram recebidas pelo chefe do
setor, Carlos Alberto Aragão. Estiveram
no Complexo das Comissões Técnicas e
conheceram o funcionamento do setor
por meio de Rejane Auto, coordenadora das Comissões Técnicas Permanentes. Elas estiveram, ainda, no Inesp,
com seu diretor Antônio Nóbrega e
com Eudoro Santana, secretário-geral
do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Casa.

A ideia, conforme
a presidenta da
entidade, Norma
Soares, é somar ações
em favor da maior
atenção da mulher
nas diversas esferas
da nossa sociedade,
dando sequência ao
trabalho na ajuda a
parcela mais carente
que já vem sendo
assistida pelo MMLC.
>> Norma Soares presidenta
do MMLC
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Ação Parlamentar
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alIndica

Um lugar para
contemplar o passado

Confira as ações e projetos dos parlamentares
DELEGACIA
DO CONSUMIDOR

COMBATE
À VIOLÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO

POLITICA PÚBLICA

ACESSO LIVRE
A CORRETORES

Os consumidores que forem
vítimas do descumprimento das
leis que regem as relações de
consumo poderão ganhar mais
um equipamento para defesa de
seus interesses. Projeto de lei que
tramita na Assembleia Legislativa,
de autoria do deputado Gomes
Farias (PSDC), prevê a criação
de delegacias especializadas no
atendimento a consumidores
vítimas de infrações penais de
consumo. A proposta prevê, inicialmente, a instalação de quatro
delegacias, duas na cidade de Fortaleza, uma em Sobral e uma em
Juazeiro do Norte.

A crescente onda de violência
verificada hoje nas capitais e municípios do interior do Estado, e
que atinge, sobretudo, a população
jovem, levou o deputado Ferreira
Aragão (PDT) a propor a instituição
no calendário oficial do Estado do
Ceará, do Dia Estadual de Mobilização pelo Fim da Violência contra a
Criança e o Adolescente. Pela proposta do parlamentar, o dia seria
celebrado anualmente no Estado
a 13 de julho. Nesta data foi promulgada a Lei Federal n° 8.069/90,
que instituiu o Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA). A intenção
é conscientizar a sociedade.

Projeto de indicação apresentado pelo deputado Roberto Cláudio
(PSB), em tramitação na Assembleia,
quer punir toda e qualquer forma
de discriminação ou manifestação
que caracterize tratamento diferenciado entre formados e acadêmicos matriculados em cursos nas
modalidades de ensino a distância
(EAD) ou semipresencial, em relação
àqueles formados em cursos presenciais. Mais de 3.000 mil cidadãos
residentes em nosso Estado estudam atualmente nesta modalidade
de ensino superior, normatizado e
autorizado a funcionar pelo Ministério da Educação (MEC).

A deputada Rachel Marques
(PT) é autora de projeto de lei que
tramita na Assembleia propondo
a instituição de uma política estadual de prevenção e tratamento dos transtornos associados ao
consumo de álcool e outras drogas. O público alvo das ações são
crianças e adolescentes. Segundo
a parlamentar, a medida vem para preencher a lacuna assistencial
nas políticas de saúde existentes
no Estado, fortalecer a rede de
atenção à saúde mental, no tocante a dependência química, e
priorizar as diretrizes da Política
do Ministério da Saúde.

O deputado Manoel Castro
(pmdb) quer garantir o acesso aos
corretores de imóveis, a documentos
e informações técnicas necessárias
ao desempenho de suas funções, disponíveis nos órgãos da administração
direta, autárquica e fundacional do
Estado, cartório de notas e de registros, salvo em se tratando de segredo
de justiça. Proposta neste sentido foi
apresentada na forma de projeto de
lei pelo parlamentar. O direito somente poderá ser exercido mediante
apresentação, pelo corretor de imóveis, da carteira profissional expedida
pelo Conselho Regional de Corretores
de Imóveis do Estado do Ceará.

>> Gomes Farias (PSDC)

>> Ferreira Aragão (PDT)

>> Roberto Cláudio (PSB)

>> Rachel Marques (PT)

>> Manoel Castro (PMDB)

O que muda para você?
Enquanto os atuais órgãos
de defesa, como os Procons,
atuam mais na qualidade de
mediadores de uma situação
em que o direito do consumidor esteja sendo descumprido,
uma delegacia especializada terá a competência para acessar
a justiça comum, na proteção e
defesa do consumidor, explica
Gomes Farias. A delegacia vai
proteger com mais eficácia o
consumidor vítima de infrações
penais de consumo. O Código
prevê penas de um mês a dois
anos de detenção, além de multas aos infratores da legislação.

Conforme Ferreira Aragão,
mesmo com penas rígidas previstas pelo ordenamento jurídico, em especial pelo ECA, as mais
variadas formas de violência
contra crianças e adolescentes
ainda são uma constante em
nosso cotidiano. A proposta do
parlamentar prevê que, ao lado
de medidas sociais de largo alcance visando à prevenção deste
tipo de violência, campanhas
educativas sistemáticas sobre a
temática que sensibilizem a população. O projeto está em consonância com a clássica Ideia:
educar para prevenir, diz ele.

O propósito é dar um basta a
qualquer tipo de atitude que caracterize tratamento diferenciado
aos formados por meio da EAD,
tais como a proibição de participação de concursos que exijam
diploma de nível superior, ou inscrição em associações ou entidades de classe que exijam formação
superior. Pelo projeto, esse tipo de
iniciativa discriminatória será alvo
de punição, salvaguardando-se
assim os interesses destes cidadãos que pagam impostos e se
matricularam, dentro de normas
legais, em cursos autorizados pelos órgãos competentes.

A política de saúde prevista
no projeto abrange quatro linhas
de ações que têm como premissa
a ampliação do acesso ao tratamento por meio da expansão da
rede de centros de atenção psicossocial (Caps); implantação de
leitos para desintoxicar dependentes químicos nos hospitais
gerais; fortalecimento da política
de prevenção na escola tempo
integral; capacitação para os
profissionais da atenção básica
e Caps e implantação de ações
culturais articuladas no campo
da saúde mental.

O projeto busca remover os
obstáculos de acesso às informações sobre o imóvel junto
aos órgãos público, por parte do
corretor que está devidamente
autorizado a negociar. Muitas
vezes, explica o parlamentar,
pela falta de conhecimento do
proprietário e a morosidade
para obter informações, o profissional de corretagem é cerceado no desempenho de suas
atividades prejudicando, por
consequência, seus clientes. A
medida pode tornar mais célere
e eficaz a prestação de serviços
do corretor de Imóveis.

dealizado para ser a Assembleia
Provincial do Ceará o prédio
chamado de Palacete Senador Alencar, que atualmente abriga o Museu
do Ceará, foi tombado em 1973 como
Monumento Nacional pelo IPHAN
(Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional). Adaptado para o
funcionamento do museu, o imponente edifício, que em si mesmo já é uma
peça museológica, abriga uma exposição de longa duração sobre o cearense
Frei Tito de Alencar.
Além de espaços reservados para
exposições temporárias que percorrem
vários temas da História do nosso Estado, o Museu abriga também o Memorial
Frei Tito (aberto em 2002), a sala Paulo
Freire (criada em 2001 para receber os
visitantes e sediar seminários e cursos), a
Reserva Técnica, a sala do Núcleo Educativo, a sala da administração e biblioteca.
O Museu do Ceará possui um
acervo bastante variado, resultado de
compras e, sobretudo, de doações de

particulares e instituições públicas.
Entre moedas e medalhas, há quadros,
móveis, peças arqueológicas, artefatos
indígenas, bandeiras e armas. Há também peças de “arte popular” e uma coleção de cordéis publicados entre 1940
e 2000 (950 exemplares).
No Museu concentra-se um dos
maiores e mais importantes acervos
do Estado. Ele também promove cursos, oficinas, palestras e publicações na
área de Museologia e História, visitas
orientadas e capacitação para professores, destacando-se como um núcleo
de ações educativas em parceria com a
Universidade Federal do Ceará.

I

serviço
O Museu do Ceará está localizado
no centro de Fortaleza, na rua
São Paulo nº. 51. Contatos: (085)
3101.2610 ou 3101.2611.
E-mail: musce@secult.ce.gov.br

+Museu do Ceará
EXPOSIÇÕES

Fortaleza: “Imagens da cidade’’ é uma

Na exposição “Povos indígenas” são ex-

“Símbolos e emblemas do poder” nos

A “Religiosidade popular” é tema importante

exposição caleidoscópio dos tempos e

postos objetos relativos à cultura indí-

apresenta e estimula a refletir sobre dife-

para o Museu. Esta sala concentra algumas

espaços que se entrelaçam no intuito de

gena, recolhidos em diferentes lugares

renciados objetos que se revestiram em

peças referentes ao universo religioso que

estimular a reflexão sobre a constituição

do Brasil, entre eles o Ceará. São peças

nossa sociedade como símbolos dos po-

envolve dois homens que atuaram no Cariri,

da cidade de Fortaleza, desde os tempos

oriundas, em grande parte, da coleção de

deres públicos (exercido pelas instituições

região sul do Ceará. Um deles foi Padre Cícero

de ‘’vila do Forte’’ até a sua configuração

Tomaz Pompeu Sobrinho, cearense que

oficiais de nossa sociedade) ou dos poderes

Romão Batista, que fundou a cidade de Jua-

atual de metrópole.

se dedicou a estudar a organização das

privados (desvinculados do aparato oficial).

zeiro do Norte. Outro foi o Beato José Louren-

comunidades nativas.

ço, que organizou a comunidade de Caldeirão.
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Serviço > TELEFONIA

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

Assembleia e bancadas

>> A chefe da divisão, Lorelai Souto, em pé, à esquerda, com a equipe do PABX.

Equipe do PABX agiliza a
comunicação do povo
com o Legislativo
A divisão conta com um sistema informatizado para
consultas e transferência para ramais.
ontando com uma equipe de
6 pessoas, que se revezam de
modo que duas telefonistas estejam
sempre trabalhando, das 7h30 às 17h,
sem intervalos , a divisão do PABX da
Assembleia Legislativa do Ceará recebe
em média 200 ligações externas por dia
e quase o dobro de ligações internas.
As ligações variam de transferencias de ramais a informações dos mais
diversos assuntos, como por exemplo,
os gabinetes dos deputados, setores
de grande atividade, como o Procom,
além de horários e localizações de
eventos da Casa.
Segundo a chefe do setor, Lorelai
Souto, a maioria das ligações se referem a pedidos dos ramais dos gabinetes.
“Atendemos muitas chamadas de pessoas que desejam falar diretamente com
os deputados, transferimos as ligações
e, caso o ramal esteja ocupado, informamos o telefone solicitado para que tente
em outro horário”, detalha ela.
Lorelai elogia tambem o sistema informatizado para consulta e transferencias dos ramais, que facilitou bastante o
serviço das atendentes. “Consultamos
o ramal solicitado e o selecionamos na

C

tela do computador e automaticamente
a ligação é repassada”, afirma.
A sigla PABX, Private Automatic
Branch Exchange, cuja tradução seria
Troca Automática de Ramais Privados,
funciona como centro de distribuição
telefônica pertencente a empresa que
não inclua como sua atividade o fornecimento de serviços telefônicos ao
público em geral.
O PABX tambem atua na comunicação interna da Casa, promovendo o
serviço de avisos através da locução
para as centrais de som espalhadas
pelo prédio da Assembleia. Problemas
com carros no estacionamento, reuniões, anúncios de eventos de interesse
dos servidores e outros assuntos são
transmitidos com rapidez para que a
questão seja solucionada.

serviço
O PABX da Assembleia Legislativa
atende pelo número 3277-2500.
Para ligações internas, o número
discado é 90.

Com as recentes mudanças partidárias o Legislativo Estadual tem
uma nova cara. Mesmo perdendo o deputado Adahil Barreto para
o PR, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) continua
como a maior bancada. São 14 deputados, a saber: Gony Arruda,
Fernando Hugo, Osmar Baquit, Cirilo Pimenta, João Jaime, Júlio
César, Marcos Cals, Moésio Loiola, Nenen Coelho, Professor Teodoro,
Rogério Aguiar, Téo Menezes, Tomaz Figueiredo e Zé Ilo Dantas (de
licença médica até o final do mandato, portanto, encontra-se na
Assembleia, de onde não sairá um dia sequer, o primeiro suplente da
bancada, Luiz Pontes.

PSB, a segunda
Tendo recebido os deputados Roberto Cláudio (originariamente
do PHS), assim como, Edson Silva, que foi eleito pela coligação
PSDB-PFL (hoje DEM), o PSB do governador Cid Gomes tem
a segunda maior bancada, agora com dez (10) deputados: Zé
Albuquerque, Sineval Roque, Antonio Granja, Dr. Sarto, Edson
Silva, Mauro Filho, Roberto Cláudio, Sérgio Aguiar, Wellington
Landim e Ivo Gomes.

PMDB, a terceira
São eles: Domingos Filho, CarIomano Marques, Lívia Arruda, Neto Nunes
e Lucílvio Girão, totalizando cinco (5) deputados. O PT tem três (3),
encontra-se do mesmo tamanho que entrou em fevereiro de 2007, ou
seja, os deputados Nelson Martins, Artur Bruno e Raquel Marques. Dedé
Teixeira é suplente que tirou quase a legislatura toda no exercício.

Bancadas de dois
Com dois (2) deputados temos as seguintes bancadas: PSL
(Hermínio Resende e Perboyre Diógenes); PV (Edísio Pacheco e
Augustinho Moreira); PDT (Heitor Férrer e Ferreira Aragão); PSDC
(Gomes Farias e EIy Aguiar) e PRB (Ana Paula Cruz e Ronaldo
Martins, ambos egressos do PMDB).

Com apenas um
E temos na Assembleia as bancadas unitárias, no caso, o PHS
(Francisco Caminha - perdeu RC para o PSB); PR (Adahil Barreto,
egresso do PSDB); PTB (VanderIey Pedrosa) e PC do B (João Ananias),
totalizando 46 parlamentares, que é a composição do poder.
Destaque-se ainda, que dos 46 eleitos em 2006, deixaram a Casa para
assumir prefeituras, os ex-deputados Sávio Pontes (Ipu) e Washington
Gois (Caucaia), propiciando a efetivação dos então suplentes Ana
Paula Cruz (no PMDB) e Vanderley Pedrosa (da coligação PAN-PTB).

