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MESA DIRETORA > Presidente da Assembléia Legislativa

O primeiro sinal de

bom

desempenho da AL vem na forma de

produção de projetos, que, logo no primeiro
semestre deste ano, aumentou 36%
em relação a 2007, batendo recorde
de todas as 26 legislaturas anteriores.

Domingos Filho

À

frente dos trabalhos da Assembléia, o presidente
Domingos Filho (PMDB), que ingressou no Parlamento Estadual em 1994, sempre fez parte da
Mesa Diretora e hoje comanda uma administração que,
em apenas dois anos de atividades (2007/2008) já entrou
para a história do Legislativo cearense por ser marcada
por grandes realizações.
Esse reconhecimento se dá por conta das diversas conquistas alcançadas pela Casa, seja dentro ou fora do Plenário
13 de Maio. Conquistas essas que se efetivaram principalmente devido à articulação direta do peemedebista junto aos
governos Estadual e Federal.
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O primeiro sinal de bom desempenho da AL vem na forma de produção de projetos (de lei, de lei complementar, de
indicação ou de resolução) que, logo no primeiro semestre
deste ano aumentou 36% em relação a 2007, bateu recorde de
todas as 26 legislaturas anteriores e se manteve assim durante os últimos seis meses, mesmo com a característica de 2008
ser um ano eleitoral. “Nunca na história da Assembléia houve
produção legislativa semelhante”, garante Domingos Filho.
Isso, somado aos inúmeros debates em plenário, às sessões solenes de homenagem a personalidades e instituições
cearenses de destaque, à atuação das diretorias e coordenadorias da Casa e aos eventos produzidos.
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Reunião Nacional

Uma dessas atividades que ganhou projeção em todo o
País sendo coordenada por Domingos Filho foi a XII Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais (CNLE), da
União Nacional dos Legislativos (Unale). Em três dias de
programação (28, 29 e 30 de maio), mais de 1.200 parlamentares de todas as assembléias brasileiras e da Câmara
Federal estiveram em Fortaleza para discutir temas como
as reformas política e tributária, a conjuntura econômica
internacional, a ética na política etc.
Dentre os recepcionados pelo presidente da AL cearense na CNLE, constaram os senadores Pedro Simon
(PMDB-RS) e Kátia Abreu (DEM-TO); os governadores
Aécio Neves (MG) e Cid Gomes (CE); o ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro; os deputados
federais Antônio Palocci (PT-SP) e Ciro Gomes (PSBCE); o à época vice-presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ-CE), ministro César Asfor Rocha; o escritor
Amyr Klink; e o ex-governador do Rio Grande do Sul,
Germano Rigotto. Todos debateram com os participantes e o balanço final das trocas de experiências, segundo
Domingos, foi positivo. “Pudemos discutir os principais
assuntos que estão em pauta nas assembléias e no Congresso e escutar deputados de todo o Brasil. Foi um desafio muito proveitoso”, afirma.

Presidente por unanimidade

Nessa mesma ocasião, Domingos Filho foi eleito por
unanimidade presidente do Parlamento Nordestino (Parlatino), uma instituição que agrega representantes das nove
AL’s do Nordeste. O órgão tem como objetivo pôr em pauta
as principais demandas comuns às localidades para a implementação de políticas públicas em áreas como a segurança,
segurança hídrica, convivência com o semi-árido, saúde, habitação etc. A sugestão de que a entidade fosse criada partiu
do próprio peemedebista, que foi empossado logo após a definição de que comandaria as mesas de discussões. “Estamos
unidos pelo desenvolvimento do Nordeste e na luta pelo fim
da desigualdade regional”, explica.
Com isso, Domingos conseguiu fazer do Ceará o estado
pioneiro em protagonizar essa união de poderes, fato que
foi destacado pelo presidente da Unale, Alexandre Postal
(PMDB-RS), no dia da posse. “A aproximação dos parlamentos regionais num país de dimensões continentais e
tradições locais tão diversas é muito importante”, considerou o deputado gaúcho.
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Mais espaço para o povo.

Outro grande marco da administração de Domingos Filho foi a reforma e ampliação dos gabinetes dos deputados e a
construção do complexo de auditórios.
As duas demandas eram antigas na Casa e só foi possível pela gestão de excelência da Mesa Diretora, que conseguiu
economizar R$ 5 milhões do seu custeio. Os obras tiveram
um investimento de R$ 8 milhoes. Diagnosticando isso, ele fez
um estudo minucioso para encaixar as obras no orçamento
da Casa e autorizou as construções no final do ano passado.
Agora, todos os parlamentares já têm seus gabinetes melhorados e a Assembléia uma maior estrutura para a realização de
audiências públicas simultâneas, com sete novas salas.
A ação deve fazer com que a produção legislativa aumente ainda mais. “Essas obras não são meras ampliações, mas a
criação de novos espaços para que o povo participe cada vez
mais do cotidiano desse que é o local de onde são tomadas as
principais decisões do Estado”, explica o presidente.

Uma das
atividades que
ganhou projeção
em todo o País,
sendo coordenada
por Domingos
Filho foi a XII
Conferência

A excelência da informação
em primeiro lugar

Nacional dos
Legislativos
Estaduais (CNLE),
da União Nacional
dos Legislativos
(Unale).

No tocante à transparência dos trabalhos do Legislativo, mais conquistas e reconhecimentos, principalmente
no que diz respeito à TV Assembléia (canal 30) e à FM
Assembléia (96,7 MHz). As duas emissoras, frutos de um
intenso trabalho iniciado pela Mesa Diretora anterior a
atual, são pioneiras em transmitir uma programação ligada ao trabalho legislativo, valorizando ao mesmo tempo
as tradições regionais.
Nesse ano, tanto rádio quanto TV registraram avanços. A
rádio com a passagem de seu primeiro aniversário em 06/11;
a TV com a criação de novos programas, reformulações dos
antigos e celebração de convênios para que o alcance do sinal
da emissora fique cada vez melhor e maior. Além das Tv’s Ceará (TVC), Verde Vale (Cariri) e Sinal (Aracati), a TV Assembléia conta agora com nova parceira: a Associação Cearense
de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert), que vai colaborar
com a transmissão do programa Notícias do Ceará em todo
o Estado. “Dessa maneira, consolidamos e ampliamos ainda
mais nosso sistema de comunicação”, destaca.
A chegada do programa JoviAL à grade de programação
da TV marca um momento na Casa de reforço da política interna de valorizar a participação do público adolescente nos
grandes debates. “Com essa nova atração, os jovens poderão
dizer o que acham das políticas de cultura, por exemplo, participar de competições e ganhar prêmios”, ressalta.
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A Universidade precursora

Primeira Instituição de Ensino Superior (IES) ligada
diretamente a um Legislativo, a Universidade do Parlamento Cearense foi idealizada por Domingos Filho e em
novembro completou um ano de atuação, com oferta de
cursos de graduação, extensão e pós-graduação para profissionais das mais diversas áreas.
Reconhecida como IES de destaque no Estado, a universidade agrega hoje mais de 600 alunos, e nasceu de um
desejo do peemedebista de qualificar os quadros da Casa
com uma formação específica para a atuação no Legislativo. Para isso, o órgão dispõe de quatro cursos de graduação (Gestão de Recursos Humanos; Marketing Organizacional; Política e Legislação; e Capacitação de Recursos
e Gestão de Projetos Públicos) e três de especialização
(Direito Constitucional e Poder Legislativo; Gestão Pública Parlamentar; e Comunicação e Jornalismo Político)
em parceria com a Universidade de Fortaleza (Unifor),
Universidade Vale do Acaraú (UVA) e Faculdades Farias
Brito (FFB).
Paralelo a isso, Domingos também criou o “Superação”, um programa que tem como foco a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e é feito com o apoio das secretarias
estaduais de Planejamento e Gestão (Seplag) e Educação
(Seduc). A iniciativa proporciona aos servidores da AL a
conclusão do primeiro e segundo graus. “Com esses cursos, os servidores se sentem motivados e a produção legislativa ganha em qualidade”, acredita, lembrando que
a Universidade do Parlamento também oferece cursos de
línguas em convênio com a Yázigi Internexus.

Na memória

Por fim, a mais recente conquista encabeçada por Domingos Filho diz respeito a um setor que guarda, no sentido literal da expressão, a história da Assembléia Legislativa:
o Memorial Pontes Neto.
O órgão terá seu espaço completamente readequado e
passará a funcionar no hall onde hoje estão as 15 Comissões
Permanentes da Assembléia. A reforma do local começou
esse ano e será concluída logo que os colegiados passarem a
atuar nos “plenarinhos”.
Segundo Domingos, a inauguração da nova disposição
está prevista para acontecer em abril de 2009 e a elaboração
do projeto gera expectativas entre os parlamentares. “Nosso
memorial deverá ser o mais completo do País”, adianta ele.
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A grande defesa

Notadamente destacado por sua atuação na AL em defesa da emancipação dos municípios, Domingos Filho teve
em 2008 uma grande conquista nesse sentido. O Congresso
Nacional aprovou projeto de lei complementar que define
regras para a criação, incorporação, fusão, desmembramento e instalação de municípios.
A vitória envolve o presidente da Assembléia cearense
porque foi dele que partiu a iniciativa de colocar o assunto
em questão. Em 2003, Domingos elaborou uma propositura que dispunha exatamente sobre essas regras, só que
no relativo apenas ao Ceará. Agora, ela foi ampliada para
o nível nacional e a homologação dos novos municípios
ficará a cargo das AL’s.
No tocante ao nosso Estado, o peemedebista disse que é
onde se encontram os distritos mais estruturados do País e
que, com a aprovação do projeto, existe a possibilidade de
essas localidades emanciparem-se a partir da comprovação
de que possuem viabilidade econômica e financeira, incluindo aí a existência de bens necessários ao funcionamento dos
poderes Legislativo e Executivo. “O que precisava ser feito
era uma regra rígida para essas emancipações”, constata.

Perfil
Formado pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Ceará (UFC), o advogado
Domingos Gomes de Aguiar Filho ingressou
no serviço público aos 18 anos, como agente
administrativo da Fundação de Saúde do Estado.
Atuou durante anos na área do Direito Público
e foi assessor da Presidência do Instituto de
Previdência do Ceará (Ipec) e da Assembléia
Legislativa. Em seguida, concorreu a cargo eletivo
e foi eleito deputado com forte apoio no Interior,
principalmente no seu município-sede: Tauá.
Antes de se tornar presidente da AL, ocupou a
segunda Vice-Presidência da Casa, cargo que
manteve por mais um mandato na Mesa Diretora,
a Terceira Secretaria e a Quarta Secretaria. Essa
última, por dois mandatos.
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Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da
Cidade, Gony Arruda tem como principal ponto de
seu mandato nesta legislatura consolidar Fortaleza
como uma das sedes da Copa de 2014.

Gony Arruda

R

Perfil

Partido: PSDB
Número de votos: 49.214
Base Eleitoral: Granja, Cariré,
Tianguá, Coreaú, Barroquinha, Cruz,
Croatá, Jijoca de Jericoacoara,
Martinópole, Moraújo, Uruoca e
Senador Sá.
Profissão: Administrador de Empresas
Aniversário: 03/02
Gabinete: 414
Telefone: 3277-2580 / 3277-2581
E-mail: gonyarruda@al.ce.gov.br
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eeleito para o seu terceiro mandato, Gony Arruda
(PSDB) traz nas veias a herança política do prefeito eleito, ex-deputado e suplente de senador pelo
PSDB, Esmerino Arruda, seu pai, e da ex-prefeita de Granja,
Carmem Arruda, sua mãe. Entrou para a política em 1998,
quando se elegeu pela primeira vez à Assembléia Legislativa.
Em 2007 foi eleito 1.º Vice-Presidente da Mesa Diretora, no
biênio 2007/2008. Integrou na Assembléia as comissões de
‘Educação, Cultura e Desporto’, ‘Fiscalização e Controle’,
‘Indústria, Comércio, Turismo e Serviços’ e ‘Defesa do Consumidor’. Presidiu também a Comissão de Ciência e Tecnologia. Foi titular das Comissões Parlamentares de Inquérito
do DPVAT e do Desmonte das Prefeituras. Na legislatura
passada exerceu o cargo de Primeiro Secretário por quatro
anos, um dos cargos mais importantes da Casa.
Gony é formado em Administração de Empresas pela
Faculdade Cândido Mendes (RJ) e tem curso completo de
língua inglesa na University of South Florida. Foi Diretor
Administrativo do Clube de Regatas do Flamengo, vice-presidente de Futebol de Base daquele clube carioca e dirigiu a
delegação da Seleção Brasileira de Futebol na partida contra
a Seleção da Rússia, em Fortaleza, em 1998. Arruda é diretor
da RENTV Locadora de Televisores S.A.
Vale lembrar que Gony também se destaca na política
esportiva. Numa fase crucial para a Seleção Brasileira, pouco

antes da conquista do Penta em 2002, ele chefiou novamente a delegação canarinha no último jogo em solo brasileiro
antes da Copa do Mundo. No jogo contra a Iugoslávia, na
reinauguração do Castelão, os brasileiros, apesar de ainda
desacreditados, venceram pelo placar de 1 a zero e, a partir
daí, iniciou-se uma seqüência de vitórias até a grande conquista da Copa do Mundo no Japão.
Gony Arruda tem como principal ponto de seu mandato
nesta legislatura, confirmar Fortaleza como uma das sedes
para a Copa de 2014. O parlamentar é o presidente da Frente
Parlamentar em Defesa da Cidade como uma das sedes para
a Copa de 2014. Fã incondicional do bom futebol, ele acredita na vitória de Fortaleza. “Tenho certeza que estaremos entre as 10 capitais escolhidas para receber jogos do mundial”,
afirma o parlamentar.
O vice-presidente, contudo, é bastante consciente do
trabalho que precisa ser feito. O primeiro deles é o cumprimento do cronograma existente no Caderno de encargos
da Fifa. “É bom lembrar que a Fifa não muda uma vírgula
dessas especificações. Teremos que cumprir tudo à risca.
Não podemos organizar uma Copa do Mundo com o famoso jeitinho brasileiro”, afirmou o deputado. Gony Arruda é casado com Camila Dantas Brabo Oliveira Arruda
com quem tem dois filhos: Esmerino Oliveira Arruda Coelho Neto e Maria Vitória.
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Trafegando com grande atuação em comunidades
carentes de Fortaleza, o deputado desempenha
atividades que ajudam a resgatar a
auto-estima de jovens e adultos através de
cursos profissionalizantes.

Francisco Caminha

O

Perfil

Partido: PHS
Número de votos: 26.536
Base Eleitoral: Fortaleza e Região
Metropolitana.
Profissão: Advogado
Aniversário: 16/05
Gabinete: 520
Telefone: 3277-2556/ 3277-2557
E-mail: caminha@al.ce.gov.br

12 [ Prestação de Contas 2008

deputado Francisco Caminha foi empossado
no dia 1º de fevereiro de 2007, no Plenário da
Assembléia Legislativa do Estado do Ceará para
exercer, pela segunda vez, o mandato de Deputado Estadual (2007 a 2010). Nesse mesmo dia passou a compor
a Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, ocupando o
cargo de Segundo Vice-Presidente.
Dedicando os seus esforços para a construção de uma
sociedade mais humana, mais fraterna e mais solidária, o
seu mandato possui duas principais dimensões: uma social,
onde tem uma grande atuação em comunidades carentes de
Fortaleza, desempenhando atividades de promoção humana, ajudando a resgatar a auto-estima de jovens e adultos,
através de cursos profissionalizantes e de acompanhamento
e orientação às mulheres gestantes. No decorrer deste ano
realizou 11(onze) sessões solenes e 03 (três) audiências publicas que abordaram a política do acesso do jovem ao primeiro emprego, discutiu a regulamentação da profissão do
turismólogo e a sessão especial que tratou do tema da campanha da Fraternidade onde discutiu a luta em defesa da vida
e contra o aborto. O braço social do seu mandato tem uma
forte atuação na promoção humana que é concretizada através dos trabalhos que realiza com a Criação da Associação
de vigilantes de veículos e com a ONG Sociedade de apoio e
Defesa da vida, SOAVIDA.

A outra dimensão está voltada para sua atuação legislativa, onde busca apresentar projetos de leis que proporcionem
melhores condições de vida aos cearenses. Durante este ano
apresentou cerca de 7 projetos de indicação e 7 projetos de
lei, dos quais, 4 já viraram lei estadual. Um de seus projetos,
o que cria o Projeto Turismo Educativo no Estado do Ceará
(Lei Nº 14,176 de 30.07.08), vai concorrer com cinco projetos de lei aprovados na atual legislatura e transformados em
leis, ao “Prêmio do Mérito Legislador 2008”, instituído pelo
Senado Federal. Dentre os seus principais planos, Caminha
pretende ainda lançar o Livro “Aerolândia, seu Povo, sua
História”, através do qual resgata vários aspectos da comunidade onde passou parte de sua vida. Também irá realizar
uma audiência pública que discutirá a importância do reaproveitamento dos alimentos.
O deputado Caminha é o atual reitor da Universidade do
Parlamento – UNIPACE, onde firmou e vem promovendo
parcerias com o propósito de prover soluções que contribuam
para aperfeiçoar o Poder Legislativo, por meio da qualificação
de parlamentares, técnicos, lideranças e cidadãos. A principal
missão para o próximo ano é conseguir consolidar a Universidade do Parlamento como referência educacional e, através de seus cursos de graduação, pós-graduação e extensão,
transformá-la em um centro de excelência em pesquisa para o
desenvolvimento no processo legislativo do Estado do Ceará.
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As ações do parlamentar são realizadas com o
intuito de modernizar a administração e aproximar
cada vez mais a Assembléia das necessidades da
sociedade cearense.

Zezinho Albuquerque

O

Perfil

Partido: PSB
Número de votos: 55.706
Base Eleitoral: Baturité, Canindé,
Cariús, Deputado Irapuan
Pinheiro, General Sampaio,
Horizonte, Iguatu, Irauçuba,
Itaitinga, Itapajé, Itapipoca,
Itatira, Marco, Massapê, Pacajus,
Pacoti, Paraipaba, Pindoretama,
Quixadá, Tejuçuoca, Tianguá,
Várzea Alegre e Viçosa do Ceará.
Profissão: Empresário
Aniversário: 19/03
Gabinete: 414
Telefone: 3277-2825 / 3277-2509
E-mail: jalbuquerque@al.ce.gov.br
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deputado José Albuquerque (PSB) – ou Zezinho
Albuquerque, como é chamado pelos demais parlamentares – ocupa um dos cargos mais importantes da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa. À frente
da Primeira Secretaria, ele é, conforme o regimento da Casa,
responsável pelo gerenciamento dos serviços administrativos, especialmente os relacionados a setores como os Recursos Humanos e de Material e Patrimônio.
Seguindo diretrizes traçadas pela Mesa Diretora, todas
as ações do primeiro secretário são feitas no intuito de modernizar a administração e aproximar cada vez mais a Assembléia do que necessita a sociedade cearense. Tudo, claro,
perpassando os debates realizados no Plenário 13 de Maio.
Para garantir toda essa modernização e elo com o povo, é
necessária também uma articulação eficaz junto ao Estado.
Essa postura alcançada por Zezinho Albuquerque, que
é reconhecidamente apontado como alguém que tem trânsito livre no Executivo para debater com o governador Cid
Gomes melhorias para a AL e para a qualidade de vida da
população. Historicamente aliado aos Ferreira Gomes, ele
tem defendido a mesma bandeira de Cid no tocante à interiorização do desenvolvimento, o que fortalece ainda mais
sua imagem como homem de influência e confiança de Cid
na Assembléia. Até novembro deste ano, as articulações da

Primeira Secretaria foram tão intensas que só as 27 principais licitações alcançaram a soma de mais de R$ 3,6 milhões
em aquisição de equipamentos mais modernos, tanto para
o desenvolvimento das atividades dos parlamentares quanto
para o atendimento à população que procura o Legislativo.
Num balanço geral, o deputado Zezinho promoveu
ações que incluem a aquisição de ferramentas necessárias ao
funcionamento da AL, como o detector de metais do novo
sistema de segurança do plenário; dez motos para agilizar o
setor de transportes; microcomputadores para os gabinetes
e as comissões; e software e microfones para videoconferência do Programa União do Legislativo Cearense (Unilece),
que liga a AL aos 183 municípios cearenses.
Outro ponto de destaque da Secretaria comandada pelo
parlamentar são as reformas físicas da Assembléia, como a
ampliação de todos os gabinetes dos deputados e a construção de sete novos auditórios para a realização de audiências
públicas – os chamados “plenarinhos”.
Além disso, “o homem das negociações” também encabeçou nesses dois anos de chefia da Primeira Secretaria, o
processo de reestruturação de diversos setores da Assembléia, através da realização de cursos de qualificação técnica
dos quadros da Casa. O objetivo, ele indica como sendo a
valorização dos servidores.
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Em 2008, Fernando Hugo defendeu a
importância de reativação das vilas olímpicas
nos bairros de Fortaleza.
Para ele, o esporte pode e deve ser usado como
ferramenta de educação.

Fernando Hugo

C

Perfil

Partido: PSDB
Número de votos: 44.934
Base Eleitoral: Fortaleza,
principalmente nos bairros de
Messejana, Jangurussu, Lagoa
Redonda e arredores. Também
votado em Aquiraz, Capistrano,
Eusébio, Ibaretama, Itaitinga,
Jaguaruana e Tabuleiro do Norte.
Profissão: Médico
Aniversário: 25/03
Gabinete: 113
Telefone: 3277-2528 / 3277-2892
E-mail: fhugo@al.ce.gov.br
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om uma atuação na Assembléia Legislativa cearense marcada pela forte oposição que faz ao governo
Federal e a administração da prefeita Luizianne
Lins, Fernando Hugo (PSDB), é um dos deputados mais
marcantes e com participação ativa e constante nos debates
que se desenrolam no Plenário 13 de Maio. Em 2008, o tucano não mudou sua postura e reiterou sua oposição ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao governo Lula, uma vez que
este ano foi marcado por constantes debates na Casa.
Já nos últimos meses deste ano, Fernando Hugo tem rebatido várias críticas às administrações estaduais referentes
ao seu partido. De acordo com o deputado, “se for analisada a história da política cearense atual, ela tem de ser vista
como antes e depois da era Tasso- Beni- Ciro-Lúcio”. Como
2008 foi um ano olímpico, Fernando Hugo não deixou de
defender a importância de reativação das vilas olímpicas nos
bairros de Fortaleza.
O deputado destacou também a importância do esporte
para o desenvolvimento das crianças e jovens. Segundo ele,
“o esporte pode e deve ser usado como ferramenta de educação, de disciplina, de prevenção e resgate das crianças e
adolescentes, que estão no mundo das drogas”.
Fernando Hugo pode ser considerado um dos parlamentares que mais ocupa a tribuna da Casa, e talvez seja por isso
que ele esteja tão atento aos problemas existentes na nossa
sociedade. Preocupado com a crise financeira mundial, o

deputado solicitou um requerimento que propõe a realização de um amplo debate sobre o assunto, avaliando quais as
conseqüências para a economia brasileira.
Em um ano de escolha para os representantes municipais do Brasil, o parlamentar também destacou em tribuna
as ações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e do Ministério Público no combate à corrupção eleitoral. Fernando
Hugo parabenizou as ações realizadas por estas instituições e defendeu a criação de comitês em todos os municípios, para que a população possa acompanhar não só o
trabalho dos promotores, mas também denunciar ações de
violação da legislação eleitoral. Este também foi um ano de
comemorações pela fundação dos veículos de imprensa da
Assembléia Legislativa.
A rádio FM e a TV Assembléia que celebraram seu primeiro e segundo ano de existência, respectivamente, também foram motivos de pronunciamento do deputado, que
comentou a importância destes veículos para os cearenses,
ressaltando a audiência que o jornal da TV Assembléia possui em todo o estado.
Segundo ele, tanto a rádio, quanto a TV permitem que a
população cearense fique por dentro das atividades legislativas. Se este ano que se encerra, a tribuna foi palco de grandes discussões e debates importantes do deputado Fernando
Hugo, é certo que 2009 também terá sua participação ativa
no Plenário 13 de Maio.
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Hermínio Resende tem uma carreira
marcada por sua dedicação à medicina e por
atividades voltadas ao interesse público e social,
destacando-se no trabalho que vem atualmente
realizando no Legislativo.

Hermínio Resende

E

Perfil

Partido: PSL
Número de votos: 34.815
Base Eleitoral: Maracanaú, Aquiraz,
Aracoiaba, Caucaia, Crateús,
Fortaleza, Independência,

Ipaporanga, Itaitinga,
Maranguape, Monsenhor Tabosa,
Pacatuba e Paracuru.
Profissão: Médico
Aniversário: 27/11
Gabinete: 518
Telefone: 3277-2587 / 3277-2588
E-mail: hresende@al.ce.gov.br
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m 2008, o deputado Hermínio Resende destacou-se
por atividades relacionadas ao meio ambiente, saúde
e proteção ao idoso. A implantação de uma delegacia
de proteção ao idoso no município de Fortaleza foi sugerida
pelo parlamentar, sendo aprovada pelo plenário da Assembléia Legislativa. A preservação e conservação do meio ambiente foi outra preocupação constante.
O deputado sugeriu a instituição de uma política de fomento à utilização de madeira certificada, as chamadas “ecologicamente correta”, em obras e serviços de natureza pública e privada, no Estado do Ceará. O parlamentar também é
defensor da agricultura familiar, do homem do campo e de
uma justiça acessível a todos, como ferramenta indispensável para o bem comum.
Ele acompanhou os trabalhos desenvolvidos pelo
Agropacto, sendo um articulador da temática rural. “Todos nós, cidadãos e cidadãs, precisamos nos comprometer
com a prática da política saudável, ética, onde os autênticos valores humanos e cristãos possam prevalecer”, enfatizou Hermínio Resende. Médico oftalmologista, o deputado tem uma carreira marcada pela dedicação à medicina
e por atividades voltadas ao interesse social, destacandose no trabalho que vem atualmente realizando no exercí-

cio de seu mandato parlamentar.
Um de seus projetos de Lei aprovado, motivo de orgulho
para o deputado, é o Dia do Médico de Família e Comunidade, que passou a ser comemorado no dia 5 de dezembro, no
Ceará, através da Lei n° 13.966/07.
O deputado também vê a literatura de cordel nordestina como parte do patrimônio nacional. Nesse sentido, foi
submetido à apreciação da AL o seu projeto de indicação
n° 177/08, autorizando o poder executivo a utilizar, preferencialmente, folhetos de cordel em campanhas governamentais, como vacinação de crianças e idosos, AIDS,
dengue, diabetes, hanseníase, pressão arterial, trânsito e
educação de adultos. Objetivo é manter viva essa manifestação popular, além de honrar esta arte milenar da oralidade e da escrita popular. Hermínio Resende foi votado
em 138 municípios do Ceará.
Ele ainda mantém uma profunda relação com a área rural. Suas principais bases são as regiões de Crateús, Independência, Nova Russas, Monsenhor Tabosa, Ipaporanga e Crateús, além de Fortaleza e Região Metropolitana. O deputado
Hermínio Resende reafirma seu compromisso de, em 2009,
continuar trabalhando para que as ações positivas e concretas engrandeçam o Ceará.
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Em 2008, atuou ativamente durante a realização
da XII Conferência Nacional dos Legislativos
Estaduais, que debateu temas como reforma
tributária e política, eleições municipais e
ética na política.

Osmar Baquit

O

Perfil

Partido: PSDB
Número de votos: 44.818
Base Eleitoral: Araripe, Assaré,
Banabuiú, Campos Sales, Chaval,
Choró, Graça, Ibaretama,

Ipaumirim, Itaiçaba, Mombaça,
Moraújo e Quixadá.
Profissão: Empresário
Aniversário: 04/10
Gabinete: 519
Telefone: 3277-2953/ 3277-2928

20 [ Prestação de Contas 2008

deputado Osmar Baquit (PSDB) está em seu terceiro mandato na Assembléia Legislativa. Experiente e grande orador, Baquit é considerado excelente articulador e já foi líder da bancada governista nas
gestões de Tasso Jereissati e de Lúcio Alcântara.
Atualmente, é o quarto secretário da Mesa Diretora da
Casa e um dos mais atuantes parlamentares do Legislativo
Estadual. Osmar Baquit é representante de uma tradicional
família política de Quixadá, onde seu pai, Aziz Baquit, foi
prefeito por duas vezes. O parlamentar tucano define a atividade parlamentar como fundamental para o desenvolvimento do regime democrático e ressalta que “aos deputados
estaduais cabe fiscalizar o executivo e legislar em prol da efetivação de princípios norteadores da cidadania”.
Como integrante da Mesa Diretora, Baquit teve participação
destacada em momentos importantes para o Poder Legislativo
Cearense desde o início desta legislatura. Em 2008, atuou ativamente durante a realização da XII Conferência Nacional dos
Legislativos Estaduais (CNLE), que reuniu deputados estaduais
e autoridades dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário de
todo o país, que debateram temas como as reforma tributária e
política, eleições municipais e ética na política.
O deputado Osmar Baquit também teve participação importante em várias outras ações da Mesa Diretora da Assembléia. Dentre elas, a criação da União dos Legislativos Cearense (UNILECE), que tem como proposta integrar os legislativos
cearenses, tendo como base quatro atividades: AP interativo,

a Alecemídia, o Interlece e Legioteca; e a instalação do Pacto
das Águas, que tem como objetivo a promoção do debate entre instituições e a sociedade civil para elaborar uma estratégia
para o desenvolvimento hídrico do Estado do Ceará.
Como legislador, Osmar Baquit teve diversos projetos
de sua autoria aprovados pela Assembléia em 2008. Dentre
os mais destacados, está o projeto de indicação que sugere
a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas em
rodovias estaduais cearenses e a criação de uma legislação
mais rigorosa no que tange ao uso de bebidas alcoólicas em
rodovias. Na proposta, o parlamentar mostra dados do Centro de Estudos de Prevenção e Reabilitação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde mais de 80% das vítimas mortais dos acidentes de trânsito apresentaram álcool
no sangue, e ressalta que a capital cearense figura em 3º lugar
no ranking nacional dos acidentes de trânsito.
Outro projeto de sua autoria estabelece a visão monocular como deficiência visual. A medida visa promover um
tratamento igualitário em relação aos demais tipos de deficiência. Atualmente, as pessoas com visão monocular não
são enquadradas nas normas que descrevem os quadros de
deficiência física, auditiva, visual ou mental.
Baquit também propôs a criação do Programa Mobilização pela Cidadania nas Escolas Públicas, que visa ampliar
ações de auxílio à juventude, facilitando acesso à documentos básicos como carteira de identidade, carteira de trabalho
e título de eleitor.
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Deputado

Adahil Barreto reforça suas críticas diante
das políticas governamentais, das quais
discorda e que, em sua avaliação, não condizem
com o projeto prometido à sociedade pelos
atuais mandatários.

Adahil Barreto

O

Perfil

Partido: PR
Número de votos: 41.920
Base Eleitoral: Amontada,
Aratuba, Baturité, Graça, Icó,
Milagres, Morrinhos, Orós, Pacoti,
Porteiras, Solonópole e Tamboril.
Profissão: Advogado
Aniversário: 22/12
Gabinete: 318
Telefone: 3277-2664 / 3277-2928
Site: www.adahilbarreto.com.br
E-mail: adahilbarreto@al.ce.gov.br
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s deputados estaduais têm a função constitucional
de fiscalizar os atos do Poder Executivo. O deputado Adahil Barreto tem buscado cumprir com seu
papel de maneira firme e criticamente, diante das políticas
governamentais das quais discorda e que, segundo sua avaliação, não condizem com o projeto de governo prometido à
sociedade pelos atuais governantes.
O líder do Partido da República tem-se caracterizado
como um legislador atento às necessidades e reivindicações
da sociedade. Algumas leis de sua autoria estão a serviço
do Estado, para defender o meio ambiente, definir a inclusão de excluídos e punir abusos. É o caso da chamada “Lei
dos Bancos”, que visa acabar com as quilométricas filas nas
agências bancárias.
Outras iniciativas suas estabelecem instrumentos de defesa
da cultura cearense, ampliando direitos conquistados ao longo
de muitas lutas. Para os agentes comunitários de saúde, um

Projeto de Lei do deputado busca garantir direitos à gratificação devido a insalubridade no trabalho da categoria – estendendo aos agentes de endemias. Os funcionários públicos receberam apoio do parlamentar durante as discussões relacionadas à
pauta salarial, com destaque para os professores, bem como os
concursados de diversas áreas de serviços prestados pelo Estado, como saúde, planejamento, bombeiros e militares.
Durante os processes de luta dos professores universitários cearenses, teve destaque o apoio dado pelo deputado na
solução dos problemas das universidades públicas estaduais
(Uece, Urca e UVA).
Com uma atuação importante no tocante a fiscalização do uso dos recursos públicos pelo governo, o deputado
Adahil Barreto tem apresentado projetos, emendas, requerimentos, opinando, sugerindo e cobrando informações de
órgãos estatais, procurando alcançar maior transparência da
ação governamental, conforme deseja e exige a população.
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Deputado

Antonio Granja, que é médico especialista em
ginecologia e obstetrícia, desenvolveu forte
atuação nas diferentes áreas da vida do Estado,
com destaque para a saúde.

Antônio Granja

D

Perfil

Partido: PSB
Número de votos: 46.259
Base eleitoral: Alto Santo,
Itapipoca, Jaguaretama,
Jaguaribara, Limoeiro do Norte,
Milhã, Morada Nova, Quixeré,
São João do Jaguaribe e Tabuleiro
do Norte.
Profissão: Médico
Aniversário: 28/04
Gabinete: 503
Telefone: 3277-2576/ 2577
E-mail: antgranja@al.ce.gov.br
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urante este ano de 2008 o deputado Antonio
Pinheiro Granja desenvolveu forte atuação nas
diferentes áreas da vida do Estado, com destaque para a saúde. O parlamentar é médico, formado pela
Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em ginecologia e obstetrícia.
Na Assembléia, é presidente da Comissão de Seguridade
Social e Saúde, é vice-presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, integra a Comissão de Agropecuária e Recursos Hídricos e é suplente das comissões de Defesa Social,
Constituição, Justiça e Redação, de Orçamento, Finanças e
Tributação e Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e
Serviços Recentemente, durante o processo de atualização
da Constituição Estadual, apresentou várias propostas de
emendas. Com destaque para a de nº 410/2007 que trata da
criação, pelo Tribunal de Justiça do Ceará , de câmaras especializadas para julgamento de prefeitos.
Não menos importante, merecedora de igual destaque,
é a emenda constitucional n.º 408/2007 que solicita do estado do Ceará uma compensação fiscal aos empregadores
que criarem e mantiverem funcionando um Banco de Leite Humano no âmbito de seus estabelecimentos. No plano

dos trabalhos ordinários, está o seu projeto de indicação
n.º 116/2007, que autoriza o Poder Executivo a devolver ao
consumidor parte do ICMS.
Na mesma esteira de destaque, figura ainda o projeto de
indicação n.º 76/2008, que dispõe sobre a criação do Programa de Satisfação dos Usuários do Sistema Único de Saúde do
Estado do Ceará e Monitoramento da Qualidade da Gestão
dos Serviços. No âmbito da Comissão de Seguridade Social
e Saúde, oito importantes audiências públicas foram realizadas, destacando- se entre elas as discussões envolvendo a
proliferação das águas clandestinas (águas minerais) no estado do Ceará; a situação dos pacientes vítimas de Acidente
Vascular Cerebral; e as políticas públicas de saúde voltadas à
prevenção e combate à dengue no Estado.
Além das dificuldades e morosidade próprias da vida
legislativa, o ano de 2008 destacou-se pela realização das
eleições municipais, evento esse que normalmente afeta
a produção parlamentar. Não obstante, Antônio Granja
procurou, paralelamente ao intenso apoio à suas bases
eleitorais, manter o ritmo de atuação na AL condizente
com seus mandatos anteriores, fazendo-se sempre presente ao dia-a-dia do Plenário.
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Deputado

Os professores estaduais ganharam apoio de
Artur Bruno na defesa da implantação do piso
salarial nacional da categoria. Pela lei, o piso
passará a vigorar em janeiro com remuneração
mínima de R$ 950,00.

Artur Bruno

E

Perfil

Partido: PT
Profissão: Pedagogo
Número de votos: 61.996
Atividades públicas: deputado
estadual e. ex-secretário do
Trabalho e Desenvolvimento
Social do Estado do Ceará
Aniversário: 04/08
E-mail: 13222@arturbruno.com.br
Telefone: 3277.2314
Site: www.arturbruno.com.br
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m 2008, Artur Bruno optou pela continuidade dos
trabalhos em defesa da educação, que é, segundo ele,
a maior bandeira de seu mandato.
Entre as ações nessa área pode-se ressaltar a criação do
projeto de lei que proíbe o uso de celulares e outros equipamentos de comunicação eletrônicos e demais aparelhos
similares nos estabelecimentos de ensino do Estado - no horário das aulas. O projeto, que originou a lei 14.146/08, está
entre os cinco projetos transformados em lei que representarão a Casa no Prêmio do Mérito Legislador 2008.
Além dessa contribuição ao ambiente escolar, os professores do Estado ganharam apoio do parlamentar na defesa
da implantação do piso salarial nacional da categoria, garantido por lei, pelo presidente Lula, em julho deste ano. Pela lei,
o piso passará a vigorar em janeiro, garantindo a remuneração mínima de R$ 950,00 em todo o País.
No início de outubro, Bruno solicitou audiência pública na
AL para discutir a implantação do piso. A discussão sobre o piso
também foi o mote da homenagem estendida à categoria em
sessão solene na Assembléia, requerida por ele e pela deputada
Rachel Marques. Na ocasião, foram agraciados dez profissionais
cujo trabalho merece reconhecimento no Ceará.
Outra contribuição para o sistema educacional foi o projeto para garantir a aprovação da aposentadoria especial para
diretores, assessores e coordenadores pedagógicos do Esta-

do. O projeto resultou em mensagem enviada no dia 10 de
julho à AL, que passou a garantir o benefício. Ainda no campo da educação, o trabalho do parlamentar junto aos professores Zezé Medeiros e Anísio Melo, resultou no livro Leis da
Educação. A obra reúne todas as leis estaduais da educação e
é uma importante ferramenta para educadores, dirigentes e
estudantes estaduais, na avaliação de Bruno.
É de autoria do deputado a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura Cearense e da Frente Parlamentar de Apoio a Defensoria Pública. Esta última defende a
conquista de uma remuneração coerente com as demais
carreiras jurídicas no Brasil, cujo objetivo foi alcançado,
recentemente, por meio de mensagem do governador Cid
Gomes, garantindo que o salário dos defensores salte dos
atuais R$ 6.218,00 para R$ 9.339,00 neste ano, chegando até
R$ 11.720,00 em março de 2010.
Bruno ainda dedicou o ano de 2008 para render homenagens a pessoas que trabalham para a boa visibilidade e
desenvolvimento do Ceará. Foram agraciados os atletas
Márcio Araújo (cearense) e Fábio Luiz (capixaba) e o técnico da dupla, Ronald Rocha (cearense) – pela conquista da
medalha de prata no vôlei de praia, durante os jogos olímpicos de Pequim -, o humorista Chico Anysio e o ministro
da Previdência Social, José Pimentel, que recebeu o título
de Cidadão Cearense.
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Deputado

O parlamentar tem importante participação na
Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas
e na comissão especial para acompanhar a
implementação das ações do Complexo Industrial
e Portuário do Pecém.

Augustinho Moreira

O

Perfil

Partido: PV
Número de votos: 21.083
Base Eleitoral: Fortaleza, com
concentração nas regiões do
Pirambu e Barra do Ceará.
Profissão: Advogado
Aniversário: 24/03
Gabinete: 303
Telefone: 3277-2582 / 3277-2583
E-mail: augustinhomoreira@
al.ce.gov.br
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exercício do mandato parlamentar do deputado
Augustinho Moreira, em 2008, foi bastante proveitoso. Ele participou de forma intensa nos debates, discussões, audiências e pronunciamentos sobre os mais
diversos temas relacionados ao Ceará.
O deputado é vice-líder do PV na Assembléia Legislativa e preside a Comissão Especial para Diagnosticar a Problemática do Uso Indevido de Drogas Ilícitas no Estado do
Ceará, além de atuar como vice-presidente da Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semi-Árido e como
membro da Comissão de Defesa do Consumidor. Dentre os
diversos requerimentos de sua autoria, destacam-se a criação de Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas
direcionadas para a Juventude, e a criação da Comissão
Especial para acompanhar a implementação das ações do
Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Foi realizado
uma audiência pública para discutir o processo de desapropriação das propriedades situadas na área de instalação do
Porto do Pecém e suas conseqüências para aquela região.
Esse evento foi realizado pelas comissões de Defesa Social e

de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semi-Árido.
Outras audiências públicas também contaram com a ativa participação de Augustinho Moreira. Dentre elas, estão: a
discussão sobre a situação dos pacientes vitimas de Acidente
Vascular Cerebral (AVC), promovida pela Comissão de Seguridade Social; e o debate sobre a violência contra crianças
e sua correlação com a violência doméstica, a cargo da Comissão da Infância e da Adolescência, em conjunto com a
Comissão de Direitos Humanos.
Outras audiências também mereceram destaque, como a
realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor para discutir o reajuste do gás natural veicular e suas conseqüências;
a audiência pública promovida pelas comissões de Defesa
Social e de Direitos Humanos e Cidadania, onde foram levantadas as questões envolvendo o passe livre para deficientes na
cidade de Fortaleza e a possibilidade de sua extensão para toda
a região metropolitana. E, finalmente, o deputado participou
da audiência sobre a a situação dos parques eólicos no estado
do Ceará, tendo à frente das discussões a Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento do Semi-Árido.
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Deputado

Com visão estratégica de políticas que apontem
para o desenvolvimento sustentável do Ceará,
o deputado alertou para a queda de 3,2% na
produção industrial do Estado em relação
ao ano de 2007.

Cirilo Pimenta

C

Perfil

Partido: PSDB
Número de votos: 48.744
Base Eleitoral: Banabuiú, Boa
Viagem, Monsenhor Tabosa,
Pedra Branca, Quixadá,
Quixeramobim, São Gonçalo do
Amarante e Senador Pompeu.
Profissão: Veterinário
Gabinete: 507
Telefones: 3277-2590 / 3277-2599
E-mail: cirilo@al.ce.gov.br
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irilo Pimenta (PSDB), no terceiro mandato como
deputado estadual consolida o seu trabalho e dá
consistência ao foco de atuação voltada para defesa do setor produtivo, sobretudo o setor primário. Em um
de seus vários pronunciamentos, criticou o estímulo dado à
plantação de mamona em detrimento do algodão. Segundo
ele, a cultura da mamona, com intuito de produção de biodiesel, não traz retornos positivos por duas razões: o preço
de mercado e a sua concentração tóxica.
Com visão estratégica de políticas que apontem para o
desenvolvimento sustentável do Ceará, no início deste exercício legislativo o deputado alertou para a queda de 3,2% na
produção industrial do estado em relação ao mesmo período
de 2007. Segundo ele, o governo precisa repensar algumas
ações que tragam melhoria do desempenho deste segmento,
além de dar atenção especial ao setor primário - fruticultura,
pecuária -, com apoio aos pequenos produtores.
O parlamentar chama a atenção também para o relatório
“Situação Mundial da Infância 2008”, do Unicef, que aponta
uma queda na taxa de mortalidade infantil no Ceará - de 77,1
óbitos por mil nascidos, em 1991, caiu para 30,8 em 2006. A

redução, conforme análise do legislador, foi a maior entre os
Estados brasileiros. Em 1987, o índice de mortalidade era de
111 crianças que morriam, para mil nascidas. Segundo ele, a
queda acentuada desse índice deve-se aos governos do PSDB,
ao longo dos últimos vinte anos. No que concerne à área da
saúde, Cirilo Pimenta encampou, junto com lideranças da região central do Estado, a luta pela construção de um hospital
regional naquela área. Para o deputado, a construção de uma
unidade de saúde de urgência e emergência, seria estratégica
para desafogar os hospitais da capital, sobretudo o IJF.
No tocante aos projetos de lei de autoria do deputado,
destaca-se o que propôs o uso de um dispositivo eletrônico
(pulseira ou tornozeleira equipada com um chip) por detentos beneficiados por indulto ou liberdade condicional. Isto
permitiria às autoridades competentes, com apoio da Secretaria de Justiça, acompanhar os movimentos do ex-preso.
Na condição de presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, Cirilo Pimenta fez apelo para a preservação
da natureza na data em que se comemorou, mundialmente,
o Dia do Meio Ambiente. Ele aponta o fenômeno da desertificação como um dos grandes problemas do Nordeste.
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Deputado

Com uma trajetória política marcada pelo
dinamismo e compromisso popular, o deputado
Sarto, filiado ao PSB, é o atual presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Dr. Sarto

O

Perfil

Partido: PSB
Número de votos: 51.013
Base eleitoral: Acopiara,
Aracoiaba, Eusébio, Fortaleza,
Itapiúna, Paraipaba, Paramoti,
Piquet Carneiro, Trairi
e Várzea Alegre.
Profissão: Médico
Gabinete: 517
Fone: (85) 3277.2889
Fax: (85) 3277.2899
E-mail: sarto@al.ce.gov.br
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deputado Sarto nasceu em Acopiara/CE. Iniciou
seus estudos na rede pública de Fortaleza. É graduado em Medicina pela Universidade Federal
do Estado do Ceará (UFC), com estágio nos Estados Unidos na área da Ginecologia e Obstetrícia. Ao voltar ao Brasil,
iniciou um trabalho humanitário através do Fundo Cristão
para Crianças, no atendimento às comunidades carentes da
Grande Fortaleza.
O reconhecimento do seu trabalho o impulsionou para
o ingresso na vida pública. No ano de 1988, elegeu-se vereador de Fortaleza. Foi primeiro secretário da Mesa Diretora,
no biênio 90/92. No ano de 1992, foi reconduzido à Câmara
Municipal, coroando sua atuação no parlamento municipal com sua eleição para a presidência da Casa, pelo biênio
92/94. Com uma trajetória política marcada pelo dinamismo
e compromisso popular, em 1994, dr. Sarto foi eleito deputado estadual. Filiado ao PSB, é, atualmente, o presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).
Devido a sua atuação, este ano a comissão apreciou 558
proposições, entre projetos de Lei, Indicação, Resolução, Lei
Complementar, Emenda Constitucional e Mensagens Governamentais. Além de ter realizado quatro sessões ordinárias e
39 sessões extraordinárias para tratar de tais matérias.
O deputado Sarto teve ampla participação no projeto de
atualização da Constituição Estadual, com a apresentação de

uma subemenda capaz de estender o privilégio de foro para os
secretários de Estado, bem como para as duas mais altas autoridades militares do Estado do Ceará, no caso, os Comandantes
Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Ceará. No âmbito da saúde, tramita na AL o seu Projeto de Indicação que trata da criação do Programa de Proteção,
Orientação e Atendimento Especial à Gravidez Precoce.
O objetivo é promover a assistência de saúde à adolescentes grávidas, na faixa etária de 12 aos 18 anos, através das
seguintes ações:
1) acompanhamento médico e exames pré-natais em
hospitais e clínicas da rede estadual de saúde;
2) orientações sobre saúde, higiene, alimentação e nutrição adequadas, durante o período de gestação; e
3) criar um “Cadastro das Adolescentes e Jovens com Gravidez Precoce” que procuram a rede estadual de saúde, constando, além dos dados pessoais, informações sobre escolaridade, condições de moradia, profissionais, de saúde, alimentação
e nutrição, visando encaminhá-las a projetos sociais.
É de autoria do deputado Sarto o projeto de lei que estabeleceu o dia 26 de abril como o “Dia Estadual de Prevenção ao
Diabetes”, com o objetivo promover a realização, em postos e
hospitais da Secretaria Estadual da Saúde, de consultas, esclarecimentos e conscientização da população sobre o diabetes,
além de cadastrar as pessoas acometidas da doença.

Prestação de Contas 2008 ] 33

Deputado

Estreante na política e no legislativo cearense,
o parlamentar nasceu em Caucaia e deixa a
Assembléia Legislativa para chefiar o
Poder Executivo Municipal na sua cidade natal.

Dr. Washington

W

Perfil

Partido: PRB
Número de votos: 21.860
Base Eleitoral: Caucaia, Fortaleza
e Paraipaba.
Profissão: Médico
Aniversário: 10/08
Gabinete: 506
Telefone: (85) 3277.2976
Fax: (85) 3277.2977
E-mail: drwashington@al.ce.gov.br
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ashington Luiz de Oliveira Góes, conhecido
como Dr. Washington, é médico formado pela
Universidade Federal do Ceará. Estreante na
política e no legislativo cearense, o parlamentar nasceu em
Caucaia e deixa a Assembléia Legislativa para chefiar o Poder Executivo Municipal na sua cidade natal.
Ao avaliar o seu trabalho como deputado, ele ressalta
que produziu 91 requerimentos, 13 projetos de indicação,
um projeto de lei e cerca de 13 pronunciamentos. “O meu
trabalho como deputado foi realizado com grande satisfação.
Tenho a oportunidade de poder levar aos leitores da Revista
Plenário aquilo que pude realizar durante o ano de 2008 com
as minhas ações como parlamentar”, afirmou. Sobre a sua
vitória, nas últimas eleições, para prefeito de Caucaia, Dr.
Washington afirma que irá promover uma administração à
altura das necessidades daquele município.
De sua passagem pela Assembléia Legislativa, ele destaca
o desempenho do presidente Domingos Filho na ampliação
e reforma dos gabinetes, o que, em sua opinião, “significa
muito para a sociedade, promovendo conforto e comodi-

dade, não apenas para os parlamentares, como também ao
quadro de servidores, assessores e ao público em geral que
transita nessa Casa”, avalia.
O deputado também elogia a implantação dos diversos
meios de comunicação da Casa, - jornal, rádio, televisão, revista e site. Outra ação importante da presidência da AL, segundo ele, foi a criação da Universidade do Parlamento, que
promove a educação nos mais diversos níveis. Interessante
também, foi o convênio da TV Assembléia com a TV Ceará,
que permitiu levar à todo o Estado os trabalhos executados
pelos deputados, numa demonstração de transparência do
trabalho realizado pelos parlamentares.
Ao deixar a Assembléia, Dr. Washington apresenta o seu
agradecimento pela satisfação e bom convívio com todos os
colegas e os servidores da Casa. “Estou deixando a Assembléia Legislativa com destino à prefeitura de Caucaia, na certeza do dever cumprido, deixando aqui o meu sucessor, dr.
Vanderlei Pedrosa, que, sem dúvida alguma, dará continuidade ao bom andamento dos projetos inerentes aos anseios
da população cearense”, concluiu.
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Deputado

Uma de suas mais importantes lutas no
parlamento é a construção do açude
Gameleira. A obra irá atender milhares de
pessoas dos municípios de Itapipoca, Trairi e Tururu.

Edísio Pacheco

T

Perfil

Partido: PV
Número de votos: 23.739
Base Eleitoral: Itapipoca, Trairi,
Amontada e Fortaleza com
concentração nos bairros do
Pirambu e Barra do Ceará
Profissão: Pedagogo
e acadêmico de Direito
Aniversário: 24/03
Gabinete: 312
Telefone: (85) 3277.2915
Fax: (85) 3277.2916
E-mail: edisiopacheco@al.ce.gov.
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rabalho, dedicação e ação marcaram a linha de atividade do segundo ano de mandato do deputado
Edísio Pacheco, líder do PV na Assembléia. Membro do Conselho de Ética e vice-presidente da Comissão de
Agropecuária e Recursos Hídricos, ele atua ainda nas seguintes comissões: Constituição e Justiça; Ciência e Tecnologia;
e Orçamento, Finanças e Tributação. É ainda membro da
Comissão de Defesa da Siderúrgica no Ceará; do Conselho
de Recursos Hídricos e do Conselho Estadual do Meio Ambiente; e da Comissão de Altos Estudos.
Por conta do seu trabalho na sub-relatoria do Orçamento
em 2008, foi reconduzido ao cargo para o exercício de 2009.
Através da atuação como parlamentar, vem consolidando o
seu nome na liderança política da região de Itapipoca. Uma
de suas mais importantes lutas no parlamento cearense é a
construção do açude Gameleira, que acontecerá em breve.
Graças à atuação do deputado junto ao governador Cid Gomes e o secretário estadual de Recursos Hídricos, César Pinheiro, a realização.
O deputado ressalta que o governo do Estado destinou
uma verba do Tesouro para a construção do açude, que terá

um custo total de R$ 25 milhões. A execução dos trabalhos
será coordenada pela Secretaria dos Recursos Hídricos e deve
ser finalizada em 2010. Quando concluído, o reservatório, de
acordo com estudos levantados pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs), irá atender às milhares
de pessoas que residem nos municípios de Itapipoca, Trairi e
Tururu. “A expectativa é que, inicialmente, pelo menos duas
mil famílias que habitam no local sejam contempladas diretamente com o reservatório”, explica o parlamentar. O reservatório terá capacidade para armazenar 52,6 milhões de metros
cúbicos de água para abastecer os municípios.
Para o parlamentar, a obra vai trazer uma melhora no
abastecimento da região e contribuir para a melhoria da
qualidade de vida da população. “Desde 1952 que se fala da
necessidade de construir o Gameleira, pois vai representar a
redenção sócio-econômica para aquela região, rica em terras
férteis, esperando por um projeto que garanta a distribuição
de água para irrigar a produção agrícola. Essa obra vai levar
a água do Rio Mundaú para os municípios de Itapipoca, Tururu e Trairi”, lembrou Edísio ao comentar sobre a importância do Açude para a Região.
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Deputado

Uma de suas lutas é disciplinar a venda de
bebidas alcoólicas em lojas de conveniências e
supermercados. Para ele, o aumento da violência no
Estado, principalmente no trânsito, é decorrente da
venda indiscriminada de bebidas.

Edson Silva

U

Perfil

Partido: DEM
Número de votos: 43.464
Base Eleitoral: Fortaleza,
Aquiraz, Caucaia, Eusébio,
Maracanaú, São Gonçalo do
Amarante.
Profissão: Radialista
Gabinete: 505
Telefones: 3277-2647 / 3277-2646
E-mail: edsonsilva@al.ce.gov.br
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ma de suas lutas é disciplinar a venda de bebidas
alcoólicas em lojas de conveniências e supermercados. Para o deputado, o aumento da violência no
Estado, principalmente no trânsito, é decorrente da venda
indiscriminada de bebidas. Radialista e antigo conhecido da
política cearense, Edson Silva voltou a exercer cargo eletivo,
após oito anos sem mandato político.
No final da década de 80, foi eleito deputado estadual
para, em seguida, assumir uma cadeira na Câmara Federal.
Através do seu trabalho na televisão, como apresentador de
um programa policial, ganhou projeção em todo o Ceará,
sendo eleito com votação expressiva na última eleição para
deputado estadual.
Atualmente, é o único parlamentar eleito pelo Partido
Democrata (DEM) no Estado. No inicio de 2007, chegou a anunciar a troca do DEM pelo PMDB, mas acabou
permanecendo na legenda de origem. Nos diversos debates realizados na AL, o parlamentar destaca sua luta em
torno do disciplinamento da venda de bebidas alcoólicas
em postos de gasolina, supermercados e lojas de conveniências. No seu entendimento, o aumento da violência
no Estado, principalmente no trânsito, é decorrente da

venda indiscriminada de bebidas. Atualment,e exerce a
presidência da Comissão de Defesa Social. Um Projeto
de Lei de sua autoria que tramita na Casa, trata da necessidade de se direcionar verbas públicas no uso de publicidade voltada para um trabalho de educação da sociedade
sobre os mais variados temas. “Se soubermos utilizar a
mídia de forma responsável na divulgação de projetos de
conscientização da população sobre temas como violência, saúde e qualidade de vida, obteremos bons resultados”, destaca o deputado.
Um dos meios de comunicação para este objetivo seria,
em sua opinião, os ônibus urbanos, por onde circula uma
considerável parte da população. Segundo o democrata,
outro projeto que está em fase de conclusão para ser apresentado na Assembléia Legislativa, dispõe do controle do
cartão corporativo destinado ao transporte e alimentação.
“A idéia é criar um limite na utilização desse cartão para
evitar abusos e que terceiros possam ser beneficiados com o
seu uso”, informa. O deputado destaca que está elaborando um projeto que proíbe o tráfego de caminhões de carga
nas rodovias estaduais, no período que compreende as 6
horas do sábado até às 6 horas da segunda-feira.
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Deputado

O Deputado Ely Aguiar mostra-se um forte
crítico da área de segurança pública do governo
e, simultaneamente, cobra uma maior evolução
nesse setor, por entender que o Estado tem a
obrigação de proteger cada cidadão cearense.

Ely Aguiar

N

Perfil

Partido: PSDC
Número de votos: 27.684
Base Eleitoral: Crato, Juazeiro do
Norte, Barbalha, Fortaleza.
Profissão: Radialista e Repórter
Gabinete: 307
Telefones: 3277-2650 / 3277-2651
E-mail: elyaguiar@al.ce.gov.br
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atural do Crato, Ely Aguiar mantém o foco das suas
ações no Cariri e Região Metropolitana de Fortaleza.
É 2° Suplente da Mesa Diretora e é membro das seguintes comissões: Orçamento, Finanças e Tributação, Defesa
Social, Direitos Humanos e Defesa da Cidadania e da Comissão
de Viação, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Interior.
Destaca-se pela freqüência na Assembléia e participação
nos debates da Casa. Este ano, o parlamentar apresentou os seguintes projetos: sugestão ao governo do Estado para criação do
Primeiro Batalhão de Fronteira da Polícia Militar do Estado do
Ceará; obrigatoriedade de constar placa de advertência sobre o
uso inadequado de anabolizantes e suas conseqüências para a
saúde do ser humano, nas dependências de academias de ginástica, centros ou clubes esportivos, ou similares em todo o Estado; e cadastramento de estabelecimentos destinados ao corte ou
ao desmonte de veículos automotores terrestres.
Esses projetos já estão devidamente aprovados como
indicação. Jornalista e radialista profissional, acadêmico do
curso de Direito e repórter de televisão com atuação, prin-

cipalmente, na área policial, Ely Aguiar tem atuado com
bastante ênfase nas questões referentes à segurança pública.
Seus pronunciamentos chamam a atenção para a crescente
onda de violência que assola os municípios cearenses, notadamente a capital.
Nesse sentido, o deputado mostra-se um forte crítico da
atuação do governo estadual na área de segurança pública
e cobra ações mais enérgicas que tragam soluções para os
problemas da violência no Ceará. “O Estado tem a obrigação
de proteger cada cidadão cearense, proporcionando-lhe um
sistema que seja funcional e que garanta um excelente nível
de serviço para a população, observa.
Sempre motivado pela paixão profissional, nunca deixou de atuar na área de comunicação, sobretudo na televisão. Além da tribuna da AL, Ely Aguiar faz uso dos veículos
de comunicação com apelos e alertas sobre a grave situação
de insegurança que os cearenses enfrentam atualmente.
Outros temas, como saúde, educação e cultura também integram a lista de preocupação do parlamentar.
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Deputado

O parlamentar tem priorizado a defesa de interesses
coletivos. Nesse sentido, trabalhou de forma incisiva
na busca pela melhoria das condições salariais dos
defensores públicos do Estado.

Ferreira Aragão

R

Perfil

Partido: PDT
Número de votos: 37.558
Base Eleitoral: Fortaleza,
Caucaia, Maracanaú e Sobral.
Profissão: Radialista e Advogado
Gabinete: 502
Telefones: 3277-2630 / 3277-2631
E-mail: faragao@al.ce.gov.br
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aimundo Ferreira Aragão é natural de Sobral. Formado em Ciências Contábeis e Direito, com pósgraduação em Direito Penal, é radialista profissional. Atualmente, além da cadeira na Assembléia Legislativa,
defende o direito dos menos favorecidos na apresentação
diária de um programa televisivo, na área policial.
Iniciou sua carreira política como vereador de Fortaleza
em 2004. Na AL, é líder do PDT e vogal da Mesa Diretora,
além de membro titular da Comissão de Viação, Transporte,
Desenvolvimento Urbano e Interior e suplente da Comissão
dos Direitos Humanos e Defesa da Cidadania e Defesa Social.
Dentre os projetos apresentados pelo parlamentar e
aprovados no plenário da Casa, estão: autorização do parcelamento de débito fiscal relativo ao IPVA (Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores); implantação do
Programa de Prevenção de Tratamento de Distúrbios alimentares na rede pública hospitalar; criação do Fundo Estadual de Apoio a Produção Artística e Cultural do Ceará.
A segurança é um dos temas prioritários no trabalho do
parlamentar. Um dos seus projetos de indicação nessa área
visa a implantação do Programa Voluntário de Reaproveita-

mento de Policiais Civis Inativos e o projeto que prioriza a
instalação de curso superior público estadual nos municípios
que doarem área para edificação de presídios.
Recentemente, Aragão entregou ao líder do governo um
documento que traça o perfil da segurança pública na região
norte do Estado, solicitando mais policiais civis e militares,
viaturas e equipamentos para as cidades atendidas pelo 3º
Batalhão da Polícia Militar, situado em Sobral.
Outro projeto de indicação do deputado, que atualmente
tramita nas comissões técnicas da Assembléia, propõe a criação da Secretaria do Idoso, visando amparar, seja no âmbito
da saúde, da assistência psicológica e da integridade física, as
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.
Ferreira Aragão também conseguiu aprovar o Projeto de Lei que dispõe sobre a divulgação, pelo governo do
Estado, através do site oficial, dos dados orçamentários da
administração direta e indireta.
O parlamentar tem priorizado a defesa de interesses coletivos. Nesse sentido, trabalhou de forma incisiva na busca
pela melhoria das condições salariais dos defensores públicos do Estado.
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Deputado

Seu retomo a Casa é dedicado a trabalhar em prol
do esporte com implantação de escolinhas de
futebol e futsal na capital e no interior, além da
construção de um terminal de ônibus ao lado do
Estádio Castelão.

Gomes Farias

G

Perfil

Partido: PSDC
Número de votos: 20.483
Base Eleitoral: Fortaleza,
Beberibe, Caucaia, Ipu, Itaitinga,
Maranguape e Tamboril.
Profissão: Radialista, Jornalista e
Publicitário
Gabinete: 501
Telefones: 3277-2652 / 3277-2653
E-mail: gomesfarias@al.ce.gov.br
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omes Farias é radialista, jornalista, publicitário,
apresentador de programas esportivos em rádio
e televisão e um dos mais conhecidos narradores
esportivos do Ceará. Além do mandato atual, Farias já foi
deputado estadual por duas legislaturas: de 1982 a 1986 e de
1986 a 1990, retomando agora ao Legislativo Estadual pelo
PSDC, depois de 12 anos longe do Parlamento.
Ao longo dos oito anos em que foi deputado estadual,
elaborou importantes projetos de Lei contemplando a educação e o desporto. Foi autor de Leis como a que determinou
a obrigatoriedade do fardamento escolar e a que criou o município de Pires Ferreira, na zona norte do Estado.
O deputado elaborou ainda o Projeto de Lei determinando que todos os fotossensores dos semáforos e barreiras
eletrônicas das rodovias estaduais e Região Metropolitana
de Fortaleza, sob Jurisdição do Dert, sejam desligados todos
os dias, das 23 horas às 5 horas. O objetivo desta medida é
resguardar a integridade física dos motoristas que trafegam
nessas áreas em horários considerados perigosos, por conta
da ação de marginais.
É de sua autoria o projeto que obriga a execução do Hino

Nacional Brasileiro antes das partidas, em jogos realizados no
Ceará. Dentre os requerimentos apresentados pelo parlamentar
na Casa, estão o que parabeniza o Colégio Joaquim Nogueira
pelos seus 40 anos de fundação e solicita à Coelce informações
sobre quais são seus fornecedores de energia e o preço cobrado
pelos mesmos. Na área esportiva, seus requerimentos parabenizam os dirigentes, atletas e torcedores do Horizonte Futebol
Clube pelo acesso a 1° divisão, bem os integrantes do Boa Viagem Esporte Clube, e solicita Sessão Especial em homenagem
aos 94 anos de fundação do Ceará Sport Clube.
Farias volta ao parlamento estadual representando os seguintes municípios, onde teve a base de sua votação no pleito
deste ano: Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Ipu, Trairi, Eusébio, Aquiraz, Pacatuba, Maranguape e São Gonçalo do Amarante. O parlamentar orgulha-se de ter-se elegido, contando
apenas com seu próprio esforço e sem nenhum recurso.
Seu retomo à Assembléia é dedicado a trabalhar em prol
do esporte com implantação de escolinhas de futebol e futsal na capital e no interior, programas de incentivo à prática
esportiva, além da construção de um terminal de ônibus ao
lado do Estádio Castelão.
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Deputado

O trabalho do deputado caracteriza-se pela
fiscalização permanente das ações dos governantes
estaduais, de quem exige transparência,
moralidade e impessoalidade na gestão da
administração pública.

Heitor Férrer

O

Perfil

Partido: PDT
Número de votos: 43.998
Base Eleitoral: Fortaleza,
Aracoiaba, Caucaia, Jaguaretama
e Lavras da Mangabeira.
Profissão: Médico especializado
em Clínica Geral
Gabinete: 315
Telefones: 3277-2666 / 3277-2667
E-mail: heitorferrer@al.ce.gov.br
heitorferrer@heitorferrer.com.br
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trabalho do deputado caracteriza-se pela fiscalização permanente das ações dos governantes estaduais, de quem exige transparência, moralidade e
impessoalidade na gestão da administração pública.
Em 2008, o parlamentar apresentou 122 requerimentos
dos quais: 7 referentes a sessões solenes, 95 de solicitações
aos órgãos, 4 para a Comissão de Ciência e Tecnologia, 3
para as comissões de ‘Direitos Humanos e Cidadania’, ‘Meio
Ambiente e Desenvolvimento do Semi-Árido’ e ‘Educação,
Cultura e Desporto’. Oito requerimentos foram para a Comissão de Fiscalização e Controle, 4 para a Comissão de Seguridade Social e Saúde e 7 para a Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público. Houve ainda dois decretos
Legislativos, seis projetos de indicação (sendo três aprovados
e aguardando retorno do Governador) e 3 Projetos de Lei.
O Projeto de Indicação nº 0017/2008, que dispõe sobre a
dispensa do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores – IPVA, contempla um tratamento
justo aos contribuintes que tiveram perda de seus veículos automotores. Embora o IPVA seja um tributo que incide sobre a
propriedade de veículos automotores, qualquer que seja a sua
natureza, no Ceará não existe norma de dispensa de pagamen-

to deste tributo em casos de perda ou danos aos automóveis.
Dentre outros projetos de Indicação do parlamentar,
estão o que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição
no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS; e o que estabelece isenção imediata
de pagamento da taxa de concurso público para emprego na
administração direta e indireta do Estado.
Há ainda os projetos que dispõem sobre a isenção das
taxas de concursos públicos estaduais para os alunos que estudam ou concluíram seus estudos em entidades de ensino
público, e do pagamento da taxa de inscrição de exames vestibulares nas universidades públicas estaduais.
Exemplos da constante fiscalização nos atos do Poder Executivo por parte do deputado são: o Projeto de Decreto Legislativo nº 0001/2008, que revoga o Decreto Legislativo nº 461, de 14
de dezembro de 2007, que concede autorização ao governador
Cid Gomes para ausentar-se do país, e o Projeto de Decreto Legislativo nº 0002/2008, que revoga o Decreto Legislativo nº 462,
de 14 de dezembro de 2007, que concede autorização ao ViceGovernador Francisco José Pinheiro para ausentar-se do país,
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Deputado

Como Líder do PSDB na Assembléia Legislativa,
o deputado vem trabalhando com o objetivo de
ampliar e fortalecer a agremiação tucana no Ceará

João Jaime
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Partido: PSDB
Número de votos: 46.711
Base Eleitoral: Acaraú, Apuiarés,
Caridade, Fortaleza, General
Sampaio, Irauçuba, Itapajé,
Itarema, Jijoca de Jericoacoara,
Miraíma, Paraipaba, Pentecoste,
Tejuçuoca e Umirim.
Profissão: Empresário
Aniversário: 10/11
Gabinete: 321
Telefone: 3277-2567 / 3277-2566
E-mail: joaojaime@al.ce.gov.br
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omo Líder do PSDB na Assembléia, o deputado
vem trabalhando com o objetivo de ampliar e fortalecer a agremiação tucana no Ceará.
João Jaime Gomes Marinho de Andrade (PSDB) é o líder do PSDB na Assembléia Legislativa. Está em seu segundo
mandato como deputado estadual. O parlamentar garante que
a mensagem do partido vem encontrando ótima receptividade, seja na AL, seja nos municípios que visita com freqüência,
notadamente nas regiões do Vale do Curú e Baixo Acaraú.
O parlamentar é titular das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Direitos Humanos e Cidadania.
Também é suplente das comissões de Fiscalização e Controle, Educação, Cultura e Desporto e de Trabalho, Administração e Serviço Público
Dentre suas iniciativas apreciadas e aprovadas pela As-

sembléia, entre requerimentos diversos e projetos, que sempre visam benefícios à população cearense, destacam-se a
emenda que obriga a implantação do processo de coleta seletiva de lixo em shopping centers e outros estabelecimentos, e o projeto que assegura aos portadores de deficiência
visual o direito de receber os boletos de pagamento de suas
contas de água, energia elétrica e telefonia impressos em
braile - ambos deliberados e aprovados.
O deputado sempre lutou pela implantação de grandes obras de infra-estrutura no Estado. Além disso, recebe destaque o seu trabalho pela preservação do meio
ambiente. João Jaime tem sido grande incentivador na
criação de APA´s (Áreas de Proteção Ambiental), como
já ocorreu no município de Jijoca, precisamente na praia
de Jericoacoara.
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Dentre os projetos realizados pela deputada
está a lei que institui o Dia Estadual da Infância.
Comemorado em 24 de agosto, este dia
tem visa estimular o debate e as ações voltadas
à proteção da infância.

Lívia Arruda

L
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Partido: PMDB
Número de votos: 58.006
Base Eleitoral: Caucaia,
Fortaleza, Ibaretama,
Jaguaretama, Maracanaú,
Mucambo, Paraipaba, Pentecose,
Porteiras e Umirim.
Profissão: Estudante de
Engenharia Civil
Aniversário: 03/07
Gabinete: 514
Telefone: (85) 3277.2584
Fax: (85) 3277.2585
E-mail: larruda@al.ce.gov.br

50 [ Prestação de Contas 2008

ívia Arruda, a mais jovem parlamentar estreante no
Legislativo Estadual, foi a deputada estadual que obteve a melhor produção legislativa pelo 2º ano consecutivo. Com base eleitoral em Caucaia, cidade onde nasceu, sua
dedicação revela o compromisso e o respeito por esse município. Atualmente, preside a Comissão de Infância e Adolescência da Casa, cuja prioridade é lutar em prol da melhoria da
qualidade de vida das crianças e adolescentes do Estado.
Em quase dois anos de mandato, foram apresentados
pela deputada 26 projetos de Lei, 39 projetos de indicação e
mais de 500 requerimentos, cuja produção ficou atrás apenas
do líder do governo na Assembléia Legislativa, Nélson Martins. Importantes temas foram debatidos na Comissão da
Infância e Adolescência, presidida por Lívia Arruda, dentre
os quais: a primeira infância, a redução da maioridade penal,
o combate à exploração e violência sexual contra crianças e
adolescentes, a erradicação do trabalho infantil e do sub-registro de nascimento, a criação de medidas sócio-educativas
que venham a atender adolescentes em conflito com a lei e
políticas públicas para a juventude.
Para a abordagem desses temas, a parlamentar contou
com a participação de autoridades no assunto, promovendo, desta forma, um debate série, de responsabilidade e com
vistas a encontrar a melhor solução para cada caso.

Dentre os projetos realizados em 2008 pela parlamentar
destaca-se a criação da lei que institui o Dia Estadual da Infância. Comemorado em 24 de agosto, este dia tem a finalidade de
estimular os debates e ações voltadas à proteção da infância.
A parlamentar também incentivou a criação do Dia
Estadual da Criança no rádio e na televisão. Celebrada,
anualmente, no segundo domingo de dezembro, a data
tem como objetivo promover debates sobre os problemas que afligem esse público, através desses veículos de
comunicação, e consequentemente, atingir um número
expressivo de pessoas. “Promover a defesa das garantias
dos direitos da criança e do adolescente é responsabilidade de cada um de nós. Escolhemos a defesa dos direitos de
meninos e meninas como uma das prioridades de nosso
mandato”, afirmou Lívia Arruda.
São ainda prioridades da parlamentar a defesa dos direitos da mulher, do idoso e da pessoa com deficiência. Outros
assuntos também estão na pauta da deputada, como a recuperação das estradas do Ceará. São conquistas suas as atuais
obras de recuperação da Rodovia Estruturante e os trabalhos
que serão realizados nas CE 090 e CE 117.
A parlamentar conseguiu também os recursos para a operação tapa buracos da estrada Sítio Novos, obra já concluída e
que trouxe grandes benefícios para a população da região.
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Lucílvio Girão é médico, formado pela
Universidade Federal do Ceará. Vem de uma
tradicional família de políticos dos municípios de
Maranguape e Morada Nova e está em seu segundo
mandato como deputado estadual.

Lucílvio Girão
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Partido: PMDB
Número de votos: 49.225
Base Eleitoral: Maranguape,
Acaraú, Fortaleza, Guaraciaba
do Norte, Redenção e São Luís do
Curu
Profissão: Médico
Aniversário: 16/05
Gabinete: 301
Telefone: 3277-2674 / 3277-2675
E-mail: lucilviogirao@al.ce.gov.br
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m 2008 o deputado Lucílvio Girão Sales (PMDB)
destacou-se por pronunciamentos no plenário e requerimentos, dentre eles, o que solicita a implantação do Ronda do Quarteirão no município de Maranguape.
O parlamentar defendeu a participação da Comissão de
Seguridade Social e Saúde em temas de interesse social, como
as questões envolvendo projetos de interesse comunitário
desenvolvidos por organizações não–governamentais, como
a Associação Peter Pan, que atua na prevenção do câncer infantil e adolescente. Ela reivindica também a conclusão das
obras do Centro Pediátrico do Câncer. Lucílvio Girão Sales é
médico, formado pela Universidade Federal do Ceará.
Vem de uma tradicional família de políticos dos municípios de Maranguape e Morada Nova e foi eleito em 2006
para seu segundo mandato como deputado estadual. Antes,
foi vereador de Fortaleza por dois mandatos, quando integrava a base de apoio ao então prefeito Juraci Magalhães.
Na Assembléia Legislativa, o deputado tem uma atividade
voltada para as demandas dos municípios que representa e,
como médico, realiza um trabalho humanitário nas comunidades carentes.
Participa como titular da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços e é suplente nas comissões de
Seguridade Social e Saúde e de Viação, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Interior. No ano passado, o deputado
apresentou e conseguiu aprovar emendas ao Orçamento do

Estado que promoveram o desenvolvimento econômico de
Maranguape. Através de requerimento, o parlamentar solicitou à Secretaria de Saúde do Ceará a agilização no processo
de notificação das mortes cerebrais nos hospitais para o Centro de Transplantes de Messejana.
O objetivo é atualizar a rede estadual de informações
científicas sobre transplantes de órgãos que está sendo formada no Hospital de Messejana e ao mesmo tempo atender
a uma preocupação com a demanda de transplantes no Ceará. A medida visa reduzir o problema das filas de espera para
pacientes que precisam de transplantes de órgãos.
Dentre as emendas orçamentárias apresentadas pelo
parlamentar este ano, destacam-se: a pavimentação asfáltica das estradas Valter Lopes (Praça da Guabiraba ao ápice
da serra), Dr. João Bezerra (do antigo Restaurante Pirapora
ao ápice da serra) e da estrada que liga a CE 065 à Jubaia;
pavimentação e drenagem das vertentes do Lagedo; calçamento e pavimentação asfáltica no trecho compreendido
entre a CE 065 e a CE 354; e pavimentação da CE 350 que
liga Maranguape à Pacatuba. Lucílvio Girão atuou também
em defesa da redução da alíquota do ICMS sobre o óleo
diesel para toda Região Metropolitana, através da Emenda
Aditiva a Mensagem (n° 6.962) do Poder Executivo. Sobre
o assunto, solicitou a realização de uma audiência pública à
Comissão de Viação e Transporte e Desenvolvimento Urbano e Interior para tratar do assunto.
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Em 2008, o parlamentar intermediou diversas
negociações referentes às questões salariais dos
servidores públicos, a exemplo das reivindicações
dos policiais civis e defensores públicos do Estado.

Nelson Martins
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Partido: PT - Líder do Governo
Número de votos: 46.103
Base Eleitoral: Fortaleza e
Região Metropolitana, Aracoiaba,
Morada Nova, Nova Russas, Santa
Quitéria,Tauá e Viçosa do Ceará.
Profissão: Bancário
e Engenheiro Agrônomo
Aniversário: 10/04
Gabinete: 317
Telefone: 3277-2642 / 3277-2643
E-mail: nelsonmartins@al.ce.gov.br
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dministrar expectativas é uma arte e esta lição
vale tanto para o governo Lula quanto para o
governador Cid Gomes”. É com este espírito
administrador que o deputado petista Nelson Martins lidera
o Governo na Assembléia Legislativa. Com a dívida social
acumulada e a impossibilidade concreta de saldamento total
imediato, os conflitos sociais são inevitáveis, explica o parlamentar, acrescentando que “saldar dívidas sociais é coisa
diferente que só o planejamento e o trabalho cotidiano poderão fazê-lo. Esta é a visão que tenho de governo e do governador Cid Gomes”.
Atuando como interlocutor dos servidores públicos, o
parlamentar, em 2008, participou das negociação para criação da data-base desta categoria. Ao longo do ano, intermediou diversas negociações referentes às questões salariais,
como foi o caso dos policiais civis, que resultou num aumento de 13,5% para os escrivães e inspetores.
Um destaque também deve ser dado para a Mensagem
já aprovada que vai dar uma melhoria significativa para
os Defensores Públicos do Ceará e resgatar o nível salarial

e a excepcionalidade do trabalho destes profissionais. Os
delegados de polícia também foram beneficiados, existindo ainda um processo avançado de negociação com os
médicos, o que resultará num aumento em torno de 50%
de seus salários. O deputado cita outras negociações bem
sucedidas, como: os professores das universidades Estadual do Ceará (UECE), Regional do Cariri (URCA) e Vale
do Acaraú (UVA) terão, em quatro anos, aumentos salariais de até 125%; servidores do Corpo de Bombeiros e da
Polícia Militar tiveram aumento real de seus rendimentos
de 11%, além de uma gratificação de produtividade que
vai de 25% a 54%.
De acordo com o deputado, a AL tem se empenhado no
caso dos concursados de várias categorias, ressaltando que já
foram efetivados: 1.000 médicos, 2.000 profissionais de nível
médio, 600 agentes penitenciários, 83 delegados de polícia,
223 escrivães, 100 agentes de trânsito do Detran, 300 servidores do Corpo de Bombeiros e 200 analistas para a Fazenda
Estadual. Em breve, segundo ele, o Estado estará contratando 2.000 profissionais nos quadros da Polícia Militar.
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Sua principal meta como deputado estadual é
lutar pelo reconhecimento da Região Vale do
Salgado e seu desenvolvimento sustentável, a
partir do aproveitamento de suas potencialidades.

Neto Nunes
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Partido: PMDB
Profissão: Agropecuarista
Número de votos: 41.055
Aniversário: 16/03
E-mail: netonunes@al.ce.gov.br
Telefone: 3227.2932 / 3277.2777
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rancisco Leite Guimarães Neto Nunes é natural de
Natal – RN, mas passou parte de sua vida no município de Icó, onde iniciou sua carreira política. Sua
principal meta como deputado estadual é lutar pelo reconhecimento da Região Vale do Salgado e pelo seu desenvolvimento sustentável a partir do aproveitamento de suas
potencialidades.
Na Assembléia Legislativa, durante este ano de 2008,
procurou desempenhar o mandato parlamentar sempre
buscando discutir com a população cearense temas de relevante interesse para o estado do Ceará. Cumprindo assim,
com as prerrogativas, competências e atribuições determinadas pelas Constituições Federal e Estadual, bem como pelo
Regimento Interno do Poder Legislativo Estadual.
Dentre as suas principais ações, estão os projetos de lei
que dispõem sobre a inclusão de eventos realizados no Ceará
no calendário oficial do Estado. São eles: o projeto de lei nº
129/2008, referente à festa do Senhor do Bonfim realizada
no município de Icó e o Seminário Nordestino de Pecuária –
PECNORDESTE, que ocorre em Fortaleza. Outro projeto de

lei de sua autoria, de nº 130/2008, institui a Semana Estadual
da Agricultura Familiar.
O parlamentar apresentou ainda diversos projetos de
indicação ao governador do Estado, com destaque para
os seguintes: nº 136/2008, que estabelece normas de apoio
à agricultura familiar; nº 137/2008, que indica reserva de
5% das unidades residenciais dos programas habitacionais
públicos ou subsidiados com recursos públicos do Estado
para atendimento aos idosos; e nº 155/2008, que solicita a
implantação de delegacia da mulher na sede das microrregiões que compõem o Ceará.
Na condição de presidente da Comissão de Agropecuária, Recursos Hídricos e Minerais realizou debates em
audiências públicas, tanto na Assembléia Legislativa como
no interior do Estado, dando oportunidade à população de
participar das discussões desta Casa, podendo apresentar
suas sugestões aos assuntos em pauta. Ainda na Comissão
de Agropecuária foi autor do requerimento que deu origem
à comissão especial que acompanhou de perto a situação dos
municípios atingidas pelas enchentes.
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Na área da educação, propôs a oferta de serviços de
psicólogo e assistente social nas escolas de Ensino
Fundamental e Médio da Rede Pública, bem como
a substituição do giz de gesso pelo antialérgico nas
escolas públicas e privadas do Ceará.

Perboyre Diógenes
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Partido: PSL
Número de votos: 34.565
Base Eleitoral: Saboeiro, Acopiara,
Aiuaba, Antonina do Norte, Assaré,
Cariús, Carnaubal, Catarina,
Iguatu, Jucás, Salitre e Tarrafas.
Profissão: Médico
Aniversário: 09/10
Gabinete: 309
Telefone: 3277-2545 / 3277-2546
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erboyre Diógenes é médico especialista em ootorrinolaringologia. Natural de Saboeiro, sua terra natal, foi prefeito por três vezes. No último ano de seu
mandato renunciou ao cargo para candidatar-se a deputado
estadual, conquistando a vaga com votação distribuída em
120 municípios.
Trouxe para a Assembléia a experiência de ter administrado um município que enfrenta muitas dificuldades, conhecendo, portanto, as dificuldades das populações interioranas.
É líder do PSL na Assembléia, ocupa o cargo de vicepresidente da Comissão de Viação, Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior, é vice-presidente da Comissão
de Indústria e Comércio e integra a Comissão de Saúde.
Em 2008, apresentou diversos requerimentos solicitando
aos órgãos competentes, melhorias para os municípios que
representa na Assembléia. Entre eles estão a construção de
escolas, postos de saúde, estradas, quadras esportivas, poços

profundos e barragens. Sua base eleitoral é formada por Saboeiro, Acopiara, Assaré, Nova Olinda, Jucás, Abaiara, Catarina, Carnaúbal, Aiuaba, Arneiroz, Cariús, Salitre, Mauriti e
Antonina do Norte.
O parlamentar apresentou oito projetos de lei, tratando de
temas como a saúde, educação e segurança pública. Na área da
saúde, propôs medidas de segurança para evitar o problema
de troca e seqüestro de recém-nascidos nos hospitais do Ceará, bem como a obrigatoriedade da realização do exame de
toxoplasmose nas gestantes e bebês nos hospitais públicos.
Na área da educação, propôs a realização de serviços de
psicólogo e assistente social nas escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede pública, bem como a substituição
do giz de gesso pelo antialérgico, nas escolas públicas e privadas do Ceará. Propôs ainda, o fornecimento de merenda
escolar adequada à estudantes da rede pública de ensino,
portadores de diabetes.
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Presidente da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, o parlamentar
também está à frente do Fórum Permanente da
Educação do Ceará e da Frente Parlamentar em
Defesa da Família.

Professor Teodoro
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Partido: PSDB
Número de votos: 40.791
Base Eleitoral: Sobral, Reriutaba,
Caucaia, Fortaleza e Varjota
Profissão: Professor
Gabinete: 112
Telefone: 3277-2930/ 3277-2931
E-mail: profteodoro@al.ce.gov.br
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m 2008, o deputado Teodoro Soares deu entrada em
vários projetos de lei, dos quais, cinco estão tramitando na Assembléia Legislativa. Todos ligados a temas
educacionais. O mais recente, prevê a criação do programa
Cesta Básica do Livro para garantir um acervo mínimo de
obras literárias aos professores e às famílias carentes. Outro
projeto dispõe sobre o sistema de avaliação para professores
da Educação Básica do Ceará. Professor Teodoro destacou-se
no uso da tribuna, sendo o terceiro orador mais freqüente da
Assembléia no primeiro semestre, ficando atrás somente dos
deputados Nelson Martins e Heitor Férrer. As áreas de maior
atuação parlamentar se referem à educação e à família.
O deputado preside a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e está à frente do Fórum Permanente
da Educação do Ceará e da Frente Parlamentar em Defesa da
Família. Os professores da rede estadual de ensino passarão
a contar com uma bolsa para treinamento, caso seja aprovado o projeto de autoria do parlamentar. “É uma forma de
estimular a educação continuada e melhorar a qualidade do
ensino público”, explica o Professor Teodoro. Outro projeto
considera de utilidade pública a Associação Filantrópica dos
Técnicos, Eletrotécnicos e Eletricistas do Ceará.
Já o PL 76/2008 concede o título de cidadã cearense à professora portuguesa Maria Helena Carvalho dos Santos. Oriundos de projetos de lei e transformadas em projeto de indicação,
estão entre as iniciativas do parlamentar: a que institui o programa estadual de educação ambiental, assim como a que cria

a semana estadual de mobilização da juventude. Na área da leitura, destacam-se dois projetos de indicação. Um deles estimula
a leitura de autores cearenses nas escolas públicas, enquanto o
outro cria o programa estadual de bibliotecas comunitárias.
Outra iniciativa com impacto nas salas de aula é a que
institui o jogo de xadrez na escola. O Professor Teodoro
propôs a inclusão de duas disciplinas no currículo escolar:
Introdução à Ciência Política e Música. Também propôs a
criação da Festa da Música. Dois projetos dizem respeito ao
ensino superior no Ceará. É proposta a criação de grupos
de trabalho educacional universitário na Uece, Urca e UVA
para promover ações sociais educativas permanentes de
orientação e prevenção da dengue.
Outro, determina que 5% das vagas nos processos seletivos
das universidades públicas cearenses sejam destinadas a pessoas
portadoras de deficiência. A preservação do patrimônio escolar
é estimulada pelo projeto que cria a semana estadual de conscientização e incentivo a preservação do patrimônio público escolar. Mais do que conscientizar sobre a importância de cuidar
da escola, o projeto busca unir docentes, pais e comunidade pela
preservação dos bens que pertencem a todos.
O parlamentar foi autor de mais de 50 requerimentos
este ano. Com destaque para o que homenageou a UVA, por
meio de uma sessão solene, pelos seus 40 anos de sua fundação. E o que propiciou a realização, em Sobral, do seminário
da Frente Parlamentar em Defesa da Família, para debater o
tema Família e Comunicação.
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A defesa da mulher é uma de suas bandeiras de luta.
A principal cobrança foi o cumprimento do
dispositivo que obriga o Estado a instalar Delegacias
Especializadas de Atendimento às mulheres em
municípios com mais de 60 mil habitantes.

Rachel Marques
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Partido: PT
Número de votos: 42.887
Base Eleitoral: Quixadá,
Banabuiú, Capistrano,
Choró, Fortaleza, Ibaretama,
Ibicuitinga, Itapiúna, Madalena,
Ocara e Senador Pompeu.
Profissão: Psicóloga
Gabinete: 313
Telefone: (85) 3277.2973
Fax: (85) 3277.2972
E-mail: rachelm@al.ce.gov.br
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008 foi um ano marcado pela diversidade das lutas
sociais no mandato da deputada Rachel Marques.
Educação, políticas para as mulheres, juventude e desenvolvimento social dos municípios foram destaques de sua
atuação. Como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a deputada Rachel Marques tornou o espaço
um fórum público de discussão de temas relevantes da área.
Até outubro de 2008, a Comissão realizou 29 audiências e
aprovou 57 requerimentos. Ela também se engajou por um
ensino público de qualidade e inclusivo.
Na Conferência Nacional da Educação Básica, no dia 18
de abril, a deputada defendeu, na condição de delegada, a
tese vencedora de que, mesmo com diferenças (como deficiências físicas), as crianças não devem estudar em salas separadas. “É uma forma de promover, desde cedo, o respeito à
diversidade”, explica ela. A defesa da mulher foi outra bandeira de luta do mandato.
No dia 8 de março, a principal cobrança foi o cumprimento do dispositivo constitucional que obriga o Estado a
instalar Delegacias Especializadas de Atendimento às mulheres em municípios com mais de 60 mil habitantes. Rachel
também reivindicou a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher definidos na Lei Maria
da Penha. Uma de suas conquistas foi o Projeto de Lei nº
448/07, de autoria da deputada petista, que cria o Dia Estadual de Comemoração da Lei Maria da Penha, em 7 de agosto. Outra mobilização que a deputada participou foi a Confe-

rência Estadual de Políticas Públicas de Juventude. Além de
apoiar a promoção das conferências preparatórias nos municípios, como Fortaleza e Quixadá, a parlamentar exigiu, em
plenário, o empenho do Governo do Estado na realização
do evento no Ceará. “A Conferência estadual foi um passo
fundamental no desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a juventude, fortalecendo o debate público para
construir as bases do Plano Decenal de Políticas Públicas de
Juventude e para apoiar a rede institucional ligada ao tema”,
defendeu Rachel. Foram eleitos 54 delegados cearenses que
participaram da I Conferência Nacional de Juventude. Pelo
desenvolvimento do interior cearense, Rachel engajou- se na
instalação da Unidade de Produção de Biodiesel da Petrobrás em Quixadá. “É uma obra que movimentará uma cadeia
produtiva em toda a região do Sertão Central”, explica ela.
Segundo a deputada, o projeto é essencial para a região
do semi-árido, lembrando que foi uma forma de propiciar a
inclusão social e de melhorar as condições de vida da população do Nordeste. Mais de 8 mil agricultores já estão plantando mamona e girassol, espalhados em 160 municípios do
Estado. Para Rachel Marques, o desenvolvimento cearense
passa necessariamente pela distribuição de renda e a inclusão social. “Estamos construindo um novo modelo de crescimento sustentável com justiça social no Brasil. Nosso Estado
também precisa seguir o exemplo”, defende ela. Para isso, a
participação popular, a mobilização social e a educação de
qualidade são condições fundamentais.
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Deputado

Uma das audiências de grande importância
promovida pelo deputado Roberto Cláudio foi a
que discutiu o futuro da indústria de Tecnologia da
Informação no Ceará e a formação de mão-de-obra
qualificada para o setor.

Roberto Cláudio

O

Perfil

Partido: PHS
Número de votos: 21.283
Base eleitoral: Fortaleza e
Região Metropolitana, Sobral,
Viçosa do Ceará, Ubajara,
Tianguá e Baturité.
Profissão: Médico
Aniversário: 15/08
Telefone: 3277-2518 / 3277-2519 /
3277-2500
E-mail: robertoclaudio@al.ce.gov.br
Site: www.robertoclaudio.com.br
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deputado Roberto Cláudio está no exercício de
seu primeiro mandato na Assembléia Legislativa.
É médico sanitarista, com doutorado em saúde
pública. Vice-líder do governo Cid Gomes na AL e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o parlamentar
ainda é membro de outras comissões técnicas da Casa e representa a Assembléia Legislativa no Conselho Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional e no Conselho Estadual
de Ciência e Tecnologia. Durante o seu mandato, viabilizou
22 Audiências Públicas. Os assuntos vão desde a criação do
Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, cuja primeira
discussão passou pela Comissão, até o Programa de Telessaúde, com a sua implementação já discutida na Casa. Outra
audiência de grande importância foi a que discutiu o futuro
da indústria de Tecnologia da Informação no Ceará e a formação de mão-de-obra qualificada para o setor.
O parlamentar debateu também na comissão que preside, a Lei Estadual de Inovação Tecnológica, já aprovada na
Assembléia Legislativa. Como legislador apresentou diversos projetos de lei, alguns sancionados pelo governador e outras já sob análise do Poder Executivo. Entre os que já foram

sancionados, destaca-se o projeto que agiliza os processos
administrativos dos servidores com mais de 60 anos. Na área
da saúde pública, apresentou uma série de projetos de indicação, como o do olhinho e o Banco de Leite Humano.
O parlamentar denunciou, recentemente, o “desmonte”
do PSF por algumas prefeituras do interior do Estado. Tem
lutado fortemente pela consolidação do Sistema Único de
Saúde, pela ampliação das oportunidades de educação profissional, pelo fortalecimento das Universidades Cearenses
e pelos investimentos em infra-estrutura para o desenvolvimento do Estado.
A atuação de Roberto Cláudio contribui ainda com as
ações da Universidade do Parlamento e do Conselho de
Altos Estudos da Assembléia Legislativa, instrumentos que
considera centrais para a construção de um parlamento
mais produtivo. Por fim, o deputado tem uma vasta agenda
de presença em suas bases eleitorais da Região Metropolitana de Fortaleza e do interior do Estado. Prática que julga imprescindível para o enriquecimento de seu mandato
e para o encaminhamento das mais distintas demandas e
sugestões apresentadas na Casa.
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Deputado

Uma das grandes conquistas de Ronaldo Martins
foi inauguração da Central de Atendimento
da Ouvidoria. Luta antiga capitaneada pelo
parlamentar, que é o primeiro
Ouvidor da histórica da Assembléia.

Ronaldo Martins

R

Perfil

Partido: PMDB
Número de votos: 40.466
Base Eleitoral: Caucaia, Fortaleza,
Maracanaú, Pacatuba e Sobral
Profissão: Músico e Radialista
Aniversário: 21/01
Gabinete: 512
Telefone: 3277-2901/ 3277-2902
E-mail: ronaldomartins@al.ce.
gov.br
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onaldo Machado Martins é um dos representantes
mais jovens do Parlamento Estadual. Em junho de
2007, foi eleito para o cargo de ouvidor parlamentar da Assembléia, sendo o primeiro deputado a ocupar tal
função na história do Legislativo. Foi, por duas vezes, presidente da Comissão de Viação, Transporte, Desenvolvimento
Urbano e Interior. Atualmente, é membro das Comissões de
Constituição, Justiça e Redação, Fiscalização e Controle e Infância e Adolescência.
Para o deputado, o ano de 2008 foi de intensa produção
legislativa. Uma das grandes conquistas de Ronaldo Martins ocorreu em março, quando foi inaugurada a Central de
Atendimento da Ouvidoria. Luta antiga, capitaneada pelo
parlamentar. Com a nova estrutura, centenas de demandas
encaminhadas de todos os municípios do Ceará, são atendidas todos os meses. Ao todo, aproximadamente 2.500 demandas já foram respondidas pela Ouvidoria Parlamentar,
em pouco mais de um ano de funcionamento.
Outra importante vertente do mandato em 2008 foi a realização de diversas audiências públicas, onde foram debatidos com a população temas como: “Assistência Religiosa em
Presídios, Delegacias e Hospitais”, “A Perigosa Relação entre
o Consumo de Álcool e a Direção”, “ A Eficácia do Programa
Ronda do Quarteirão” e “Os Projetos da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará”. Importantes providências foram
tomadas a partir dessas audiências públicas, dentre as quais,

dois projetos de lei. Um deles disciplina a assistência religiosa
em presídios e hospitais, estabelecendo horários e condições
para o trabalho de evangelização. Em 2008, o deputado Ronaldo Martins também propôs a realização de quatro sessões
solenes, que homenagearam o Colégio Militar de Fortaleza, a
Infantaria de Exército Brasileiro, os 50 anos da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL e os 30 anos da TV Cidade.
Entre os diversos projetos de autoria de Ronaldo Martins, aprovados em 2008, destacam-se: o que estabelece os
direitos básicos dos usuários dos serviços públicos de saúde do Ceará; obriga a afixação dos endereços e horários de
funcionamento da Defensoria Pública do Estado em locais
de fácil acesso à população; a instalação de detectores de metais nas portas de acesso dos cinemas, casas de show e salas
de espetáculos no âmbito do Estado do Ceará; determina o
envio, em anexo à notificação da autuação ou à notificação
da penalidade por cometimento de infração de trânsito, de
formulário de interposição de recurso; permite o livre acesso
de agentes sanitários em terrenos e edificações abandonadas,
que sejam suspeitas de focos do mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da dengue; cria o Cadastro Informativo Estadual de Empresas e Instituições Inadimplentes com o Fisco
Estadual; autoriza a fiscalização das contas das Organizações
Não-governamentais que atuam do Ceará; e cria o Programa
Estadual de Segurança na Área de Saúde, que estabelece normas de proteção aos profissionais da área e aos pacientes.
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Deputado

A tarefa de relatar o Plano Plurianual de
Investimentos (PPA – 2009/2012), com previsão
de recursos da ordem de 50 bilhões de reais, foi
o grande desafio para o parlamentar em seu
primeiro mandato.

Sérgio Aguiar

D

Perfil

Partido: PSB
Número de votos: 47.607
Base eleitoral: Camocim,
Barroquinha, Bela Cruz, Chaval,
Cruz, Granja, Ipu, São Benedito
e Uruoca.
Profissão: Administrador de
empresas e economista
Aniversário: 31/01
Gabinete: 504
Telefone: 3277-2978 / 3277-2979
E-mail: dep.sergioaguiar@al.ce.gov.br
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urante o ano de 2008, a Comissão de Indústria
e Comércio, Turismo e Serviços da Assembléia
Legislativa, foi o palco de grandes discussões em
benefício do desenvolvimento do Ceará. No seu comando
estava o deputado estadual pelo PSB, Sérgio Aguiar. A Refinaria Premium da Petrobrás, a Siderúrgica, a Zona de Processamento de Exportações (ZPE), a Usina de Biodiesel, o
Pólo metal mecânico do Porto do Pecém, o Centro de Eventos e Feiras, o Programa de Desenvolvimento do Turismo no
Nordeste (Prodetur) serão, brevemente, conquistas cearenses que o parlamento ajudou a construir.
A tarefa de relatar o Plano Plurianual de Investimentos
(PPA – 2009/2012), com previsão de recursos da ordem de
50 bilhões de reais, foi o grande desafio para o parlamentar
em seu primeiro mandato. Também foi relator das Contas
do Governo do exercício de 2007 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO – 2009), além da sub-relatoria do Orçamento de 2009, por ser membro titular da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Como integrante do Conselho de Autos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembléia, o deputado relatou o núcleo Poder Público Municipal, que trata das cidades e seus
habitantes, na elaboração dos estudos que culminaram com
o Pacto das Águas, importante contribuição do Legislativo
para a sociedade cearense.
Na coordenação da Frente Parlamentar em Defesa da
Micro e Pequena Empresa da Assembléia Legislativa, Sérgio

Aguiar integrou o Comitê técnico que colaborou na elaboração da Lei estadual que oferece tratamento diferenciado
aos micro e pequenos empresários, objetivando desenvolver
competitivamente este setor produtivo.
Ainda como representante do Poder Legislativo cearense
participou da 3ª Conferência Nacional das Cidades em Brasília,
integrando o Comitê Técnico de Habitação do Conselho Nacional das Cidades. Dentre os projetos apresentados, vale destacar
o da transmissão das sessões legislativas diárias pela TV Assembléia na linguagem de libras (sinais) como fator inclusivo social.
O deputado também apresentou projeto buscando a
diminuição de alíquotas do ICMS para produtos que compõem o “rancho” das embarcações de pesca e dos apetrechos
(anzol, nylon, etc.) para fomentar a atividade. O incentivo
ao esporte, através do desconto de ICMS para empresas que
patrocinem eventos esportivos, assim como para esportes
olímpicos e para-olímpicos. O parlamentar ressalta que essas
ações formam o fruto de um trabalho responsável e compromissado “que contou com a colaboração de assessores qualificados, bem como com a tradição que me faz ocupar uma
cadeira na Assembléia como integrante da terceira geração
familiar de representantes da Zona Norte lutando por maior
desenvolvimento para o Ceará”.
Segundo ele, é a expectativa de ver o Ceará crescer para o
sucesso dessa e das próximas gerações e a participação efetiva como parlamentar “que me motiva a lutar obstinadamente para que a justiça social seja para todos nós”, finaliza.
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Deputado

Como representante do Cariri, em 2008, o
parlamentar apresentou mais de 40 requerimentos
que beneficiaram aquela região. Dentre as suas
prioridades, está o projeto que visa a criação do
Centro Especializado de Queimados no Cariri.

Sineval Roque

A

Perfil

Partido: PSB
Numero de votos: 41.111
Base eleitoral: Antonina do Norte,
Assaré, Barro, Barbalha, Campos
Sales, Crato, Juazeiro do Norte, Nova
Olinda, Tarrafas.
Profissão: empresário
Gabinete: 305
Telefones: 3277.2562 / 3277.2563
e-mail: sroque@al.ce.gov.br
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ntônio Roque de Araújo, empresário do ramo da
indústria de artefatos e alumínio, nasceu em Saboeiro, sertão dos Inhamuns. Filho de político, decidiu seguir os passos do pai, ex-presidente da Câmara dos
Vereadores de Antonina do Norte, e concorreu às eleições
municipais naquele município em 1992. Na época, foi eleito
prefeito e convidado para assumir a presidência da Associação dos Municípios do Cariri Oeste. Eleito para o primeiro
mandato de deputado estadual, em 1998, e reeleito em 2002
e 2006, como representante da região do Cariri para Legislativo Estadual. Ocupa hoje o cargo de primeiro suplente da
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa. É representante da
Casa no Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico
do Estado e participa das Comissões de Defesa Social e de
Fiscalização e Controle e Educação, Cultura e Desporto.
Sineval Roque é filiado ao PSB e suas principais bases eleitorais são: Crato, Antonina do Norte, Barbalha, Nova Olinda,
Santana do Cariri, Potengi, Araripe, Campos Sales, Salitre,
Aiuaba, Saboeiro, Cariús, Iguatu, Tarrafas, Farias Brito, Juazeiro do Norte, Assaré, Missão Velha, Abaiara, Milagres, Jardim, Jaguaribe, Guaraciaba do Norte e Fortaleza.

Em 2008, o parlamentar apresentou projetos importantes na Assembléia Legislativa, como o que dispõe sobre
a obrigatoriedade da coleta seletiva de lixo nos órgãos da
administração pública direta e indireta do estado. “O Ceará
precisa programar políticas públicas voltadas para a preservação do meio ambiente”, justifica Roque. Dentre as suas
prioridades estão os projetos que visam a criação do Centro
Especializado de Queimados no Cariri e a declaração do Sítio Arqueológico Fossilífero de Santana do Cariri como patrimônio Histórico e Cultural do Ceará.
O parlamentar garantiu ainda a permanência do curso de
Agronomia da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade
Federal do Ceará na cidade do Crato. Esta decisão foi confirmada pelo reitor da UFC, Jesualdo Pereira Farias, em encontro
que reunião além do próprio Sineval Roque, o deputado federal
José Guimarães (PT) e representantes da Escola de Agrotécnica
Federal do Crato. Segundo Roque, a prefeitura tem até o final
do ano para disponibilizar a infra-estrutura logística para a realização da obra, como calçamento, energia e água.
Ao longo de 2008, o parlamentar apresentou mais de 40
requerimentos que beneficiaram a região do Cariri.
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Deputado

O deputado tem como principais eixos de atuação
a luta pela defesa da juventude e dos idosos
e pela melhoria dos transportes coletivos urbanos
e intermunicipais.

Téo Menezes

T

Perfil

Partido: PSDB
Profissão: Empresário
Número de votos: 40.371
Aniversário: 11/10
E-mail: teomenezes@al.ce.gov.br
Telefone: 3277-2654 / 3277-2655
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eodorico José Barreto Menezes, mais conhecido como
Téo Menezes vem, ao longo desses dois anos de mandato, ocupando espaço de destaque entre os demais
deputados. Em 2007, esteve entre os 20 parlamentares que mais
se destacaram no tocante à produção legislativa e em 2008 aparece novamente, desta vez, entre os 10 melhores avaliados.
Aos 29 anos, Téo Menezes tem como principais eixos de
atuação a luta pela defesa da juventude e dos idosos e pela
melhoria dos transportes coletivos urbanos e intermunicipais, incluindo a sua constante preocupação com a situação
das estradas rodoviárias estaduais e federais. Na Assembléia,
apresentou, em 2008, dez projetos de Lei e Indicação.
Desses, cinco receberam aprovação - com destaque para
a Lei Nº 14.195 - de 30 de julho de 2008. A Lei, aprovada
pela Assembléia Legislativa e sancionada pelo governador do
Estado, torna obrigatória a fixação de cartazes que dispõem
sobre o Estatuto do Idoso em terminais rodoviários de todo
o Estado. Essa lei figura entre as cinco mais importantes que
representou a Assembléia Legislativa do Estado do Ceará
(Alce) no Prêmio do Mérito Legislador. A premiação é uma

realização do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) em parceria com o Senado Federal e, anualmente, destaca os 150
melhores projetos do país, no âmbito parlamententar, com
maior alcance social.
Durante todo este ano, o deputado Teo Menezes apresentou mais de 170 requerimentos, sempre atento aos temas
importantes e que necessitam de uma ampla discussão com a
sociedade, governo e Assembléia. O parlamentar requereu,
também, a realização de seis audiências públicas, destacandose as discussões em torno das obras da ferroviária Transnordestina, do trânsito em Fortaleza e das novas determinações
ao transporte regular de passageiros do Estado do Ceará.
Como presidente da Comissão de Viação, Transporte
e Desenvolvimento Urbano da Assembléia, encaminhou a
aprovação de todas as solicitações requeridas à comissão,
sempre pautado pelo desejo de contribuir para a eficácia dos
trabalhos da Assembléia Legislativa. O deputado integra
ainda a Comissão de Defesa do Consumidor e é suplente da
Comissão de Fiscalização e Controle e da Comissão de Infância e Adolescência.
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Deputado

Tomás Figueiredo Filho viu se concretizar um sonho
da sua família e do povo cearense: foram dados
passos importantes em relação à exploração da
mina de urânio e fosfato de Santa Quitéria.

Tomás Figueiredo

P

Perfil

Partido: PSDB
Número de votos: 42.264
Base Eleitoral: Santa Quitéria,
Camocim, Canindé, Carnaubal,
Fortaleza, Frecheirinha,
Hidrolândia, Ibiapina, Sobral,
Tamboril, Tianguá, Ubajara
e Varjota.
Profissão: Advogado e Empresário
Aniversário: 25/08
Gabinete: 311
Telefone: 3277-2780/ 3277-2781
E-mail: tomasfilho@al.ce.gov.br
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ara o deputado Tomás Figueiredo Filho o saldo do ano
de 2008 foi positivo. Ano de eleição é sempre um período puxado para quem trabalha para o povo, mas para
o deputado as conquistas não foram somente nas campanhas.
Com uma forte atuação na Assembléia Legislativa, com
discursos envolvendo temas relacionados à economia, política e educação, o deputado teve muito dos seus requerimentos, com solicitações diversas, serem encaminhados e
bem sucedidos. Recentemente, Tomás Figueiredo Filho viu
se concretizar um sonho da sua família e do povo cearense
que já durava 30 anos: foram dados passos importantes com
relação à exploração da mina de urânio e fostato de Santa
Quitéria, sua base eleitoral.
A licitação para exploração da jazida já foi realizada pela
Indústrias Nucleares do Brasil (INB), empresa de economia
mista, vinculada à Comissão Nacional de Energia Nuclear
- (CNEN) e subordinada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. De acordo com o órgão, a jazida de Santa Quitéria
possui reservas geológicas de 142,5 toneladas de urânio associado ao fosfato. É a maior reserva de urânio do país, “embora a sua viabilidade econômica é dependente da exploração

do fosfato associado. Isso significa que a extração de urânio
está condicionada à produção de ácido fosfórico - insumo
utilizado na produção de fertilizantes”, diz a INB, acrescentando que da mina pode-se aproveitar também cerca de 300
milhões de m³ de mármore, totalmente isento de urânio. Em
agosto desse ano, foi assinado, pelo governo do Estado, um
protocolo de intenções para a exploração da jazida, que garantirá a infra-estrutura para o projeto, como fornecimento
de água, energia, estrada, capacitação de mão-de-obra e estudo urbanístico.
O início das obras está previsto para junho de 2009 até o final de 2012, quando deve começar de fato a exploração. Quando iniciada, o faturamento da exploração de urânio e fosfato
será de aproximadamente US$ 525,00 milhões por ano, além
de garantir a criação de cerca de 3000 empregos diretos e indiretos, isso sem contar com a geração de riquezas em torno da
cidade. A mina de Santa Quitéria já é considerada um instrumento propulsor do desenvolvimento do Ceará.
O deputado Tomás Figueiredo Filho junto com o prefeito Tomás Figueiredo, continua trabalhando para que esse
sonho se concretize o mais rápido possível.
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Deputado

O Hospital Regional do Cariri será chamado
Monsenhor Murilo de Sá Barreto, através da lei de
reconhecimento de autoria do deputado do PSB.
O projeto foi aprovado por unanimidade.

Welington Landim

D

Perfil

Partido: PSB
Número de votos: 57.961
Base Eleitoral: Brejo Santo,
Araripe, Assaré, Caririaçu, Jardim,
Juazeiro do Norte, Mauriti,
Penaforte e Porteiras.
Profissão: Médico
Aniversário: 25/08
Gabinete: 14/11
Telefone: 3277-2822 / 3277-2823
E-mail: wlandim@al.ce.gov.br
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os 13 projetos de lei apresentados pelo deputado,
quatro viraram leis em 2008. Uma delas esclarece
os direitos e garantias referentes ao Seguro Obrigatório por Danos Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT).
Eleito prefeito de Brejo Santo, em 1988, Welington Landim encerrou a administração do município com mais de
90% de aceitação popular. Sua maior obra foi sanear 90% do
município. Destacando o abastecimento de água da sede do
município, esgotamento sanitário e pavimentação em quase
todas ruas, além de uma ampla reforma no setor de saúde.
Foi eleito deputado estadual, em 1994, e reeleito em 1998,
entre os mais votados do Estado. Atualmente, cumpre o seu
terceiro mandato na Assembléia. Ainda no primeiro mandato como deputado estadual (1997/98) ocupou a 1ª Secretaria
da Assembléia Legislativa. Já no segundo mandato, assumiu
a presidência da Casa (1999/2001), sendo reeleito para o cargo no pleito seguinte (2001/2002).
Entre as homenagens recebidas estão as placas de reconhecimento da Associação Cearense do Ministério Público,
da Associação dos Servidores da Assembléia Legislativa do
Estado do Ceará - Assalce - (2003), do Sindicato dos Policiais
Civis do Ceará e da Caixa Econômica Federal/Ce.
O deputado exerce hoje a função de líder do bloco PSB/
PT/PMDB, além de participar, como titular, das comissões
técnicas de Constituição e Justiça; Orçamento e Finanças,
Trabalho; Administração e Serviço Público; Fiscalização e

Controle; e Educação Cultural e Desporto. Dos 13 projetos
de lei apresentados pelo deputado, quatro viraram leis em
2008. São leis que beneficiam, diretamente, o povo cearense.
Uma delas esclarece os direitos e garantias que todos devem
ter sobre o Seguro Obrigatório por Danos Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT).
Segundo o próprio parlamentar, observa-se que a vítima
de acidente de trânsito não possui nenhuma informação disponível em locais públicos, visando à orientação sobre como
proceder em casos de acidentes. Assim, a lei obriga que em
todos os hospitais, postos de saúde, ambulatórios e demais
estabelecimentos de saúde públicos e privados, postos militares e funerárias, deverão ser fixados e mantidos avisos
sobre o DPVAT.
Outra lei de autoria do deputado Welington Landim
determina que hotéis, motéis, pousadas, pensões e estabelecimentos congêneres em funcionamento no Estado ficam
obrigados a afixar, em local visível da recepção, cartaz em
português, inglês e espanhol, informando sobre a proibição
da hospedagem de criança ou adolescente desacompanhada
de seus pais ou responsáveis.
Uma lei de reconhecimento refere-se ao Hospital Regional do Cariri, que será chamado Monsenhor Murilo de Sá
Barreto. O projeto foi aprovado por unanimidade.
É também de autoria do deputado a lei que estabelece a
criação dos comitês educacionais nas escolas da rede pública de
ensino médio, para ajudar no combate e prevenção à dengue.
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Deputado

O deputado Carlomano Marques é autor dos
projetos que deram origem à Semana Estadual
de Incentivo à Saúde Mamária e ao Dia do Policial
Militar da Reserva no Ceará.

Carlomano Marques

C
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Partido: PMDB
Número de votos: 46.366
Base Eleitoral: Acarape,
Amontada, Choró, Fortaleza,
Ibicuitinga, Ipueiras,
Maranguape, Morada Nova,
Pindoretama, Piquet Carneiro,
Santa Quitéria e Trairi.
Profissão: Médico
Gabinete: 322
Telefones: 3277-2503 / 3277-2601
E-mail: cmarques@al.ce.gov.br
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arlomano Gomes Marques (PMDB) é natural de
Iguatu, nasceu no dia 19 de fevereiro de 1954. Filho
de Francisco das Chagas de Souza e Ana da Silva
Gomes é casado com a médica Maria do Socorro Macedo
Tavares e tem três filhas: Ana Carolina, Ana Beatriz e Ana
Vitória. Antes de iniciar a carreira política foi professor de
matemática em quase todos os cursinhos de Fortaleza. Ao
concluir o curso de Medicina, fez residência em cirurgia geral no Hospital Geral de Fortaleza e de cirurgia no Instituto
José Frota (IJF).
Começou sua carreira política como vereador de Fortaleza em 1988, pelo antigo PDS, sendo o segundo mais votado
naquela eleição. Sua principal base eleitoral está em Fortaleza e nos municípios da Região Metropolitana.
Carlomano Marques é um dos deputados veteranos da
Assembléia Legislativa, e está em seu quinto mandato consecutivo. O deputado é autor dos projetos que deram origem à
Semana Estadual de Incentivo à Saúde Mamária e ao Dia do
Policial Militar da Reserva no Ceará. Ele também propôs a
lei que obriga todos os estabelecimentos de acesso ao público
que tenham portas com detector de metais ou dispositivos
anti-furtos, a exibir avisos sobre os riscos do equipamento
para portadores de marcapasso.
Foi eleito para o primeiro mandato na Assembléia Legislativa, em 1990, ainda pelo PDS e, em 1994, reelegeu-se pelo
PPR. Em 1998 foi novamente eleito, já pelo PMDB. Depois
de filiar-se ao PTB, Carlomano retornou ao PMDB, partido

pelo qual reelegeu-se para a atual legislatura.
Quando vereador de Fortaleza, Carlomano Marques foi
vice-presidente da Câmara Municipal. Na Assembléia Legislativa, foi 3° Secretário da Mesa Diretora no período de
1999 a 2000 e atualmente integra as comissões de Ciência e
Tecnologia, Fiscalização e Controle, Indústria e Comércio,
Turismo e Serviço e de Viação, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Interior. Carlomano Marques também já presidiu as comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento do
semi-árido, e de Indústria e Comércio.
Várias proposituras apresentadas pelo deputado Carlomano Marques estão em tramitação na Casa. Dentre as
principais, está o projeto de lei que prevê a obrigatoriedade
da notificação compulsória dos diagnósticos de câncer, pelos laboratórios de citologia e anátomo-patologia do Estado.
Carlomano propôs também que seja compulsória a impressão
do quadro de vacinas infantis obrigatórias nas embalagens de
leite industrializado. Outra proposta do parlamentar peemedebista determina que seja assegurado aos agricultores familiares o direito de comercializar seus produtos agropecuários
com dispensa de licitação. Dentre seus principais projetos está,
ainda, o que autoriza o Governo do Estado a subsidiar energia
elétrica para os pequenos agricultores do Ceará.
A trajetória política do deputado Carlomano Marque
tem sido marcada por posições firmes em favor da moralidade na administração pública. Considerado um exímio
orador, além de combativo.
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Em 1982 participou do Movimento de Integração
e Desenvolvimento de Maracanaú sendo um de
seus coordenadores. Neste movimento conseguiu,
através de plebiscito, a emancipação do Distrito
de Maracanaú em 1983.

Júlio César

E

Perfil

Partido: PSDB
Número de votos: 43.657
Base eleitoral: Maracanaú,
Fortaleza, Guaiúba, Maranguape,
Ocara, Pacatuba e Uruburetama.
Profissão: Economista
Aniversário: 17/05
Gabinete: 511
Telefone: 3277-2928 / 3277-2953
E-mail: juliocesar@al.ce.gov.br
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m 1982 participou do Movimento de Integração e Desenvolvimento de Maracanaú sendo um de seus coordenadores. Neste movimento conseguiu, através de
plebiscito, a emancipação do Distrito de Maracanaú em 1983.
Natural de Fortaleza, o deputado Júlio César (PSDB) é
economista, casado com a ex-deputada Meire Costa Lima e
filho de Manoel Moreira Lima e Maria Danúsia Costa Lima.
Cursou o primário na Escola Tenente Mário Lima e
no Instituto São José, ambas localizadas no município
de Maracanaú. Também nesse município, Júlio César fez
a 5ª e a 6ª série no Centro Educacional Gustavo Barroso,
transferindo-se para o Colégio Estadual Castelo Branco,
onde cursou até a 8ª série. O nível médio foi feito na Escola
Técnica Federal do Ceará, hoje Cefet, onde concluiu o Curso de Eletrônica. Na Universidade de Fortaleza (Unifor),
formou-se em Ciências Econômicas.
Esse trabalho o projetou na carreira política, sendo eleito
vereador na primeira eleição do novo município, em 1984.
Pelo PMDB, nos últimos dois anos de seu primeiro mandato,
elegeu-se Presidente da Câmara Municipal de Maracanaú.
Ao término do mandato de presidente da Câmara Municipal, candidatou-se a prefeito pelo PMDB, sendo eleito
com esmagadora votação. Passados quatro anos do mandato de prefeito, elegeu seu sucessor Antônio Viana, de quem

foi assessor de Planejamento por dois anos, período em que
candidatou-se a deputado Estadual pelo PSDB.
Com uma rápida passagem de apenas dois anos na Assembléia Legislativa, candidatou-se a prefeito novamente,
elegendo-se pela 2ª vez em Maracanaú. Encerrado o 2º mandato, concorreu pela 3ª vez a prefeito do Município, sendo
também eleito. Passados dois anos de seu terceiro mandato,
elegeu sua esposa, Meire Costa Lima, deputada estadual a
quem veio suceder nas eleições de 2006.
Em todos os anos em que foi prefeito, esteve na relação
de Melhores Prefeitos do Ceará, sendo o mais premiado.
Recebeu até prêmios internacionais pela gestão do município. Entre eles, o selo Unicef em todas as suas eleições. Deixou o município, que tem apenas 23 anos, com o 1º lugar no
Índice de Desenvolvimento Infantil (IDL), 2º melhor Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) e 3º melhor município
no Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM).
Foi o prefeito cearense que mais investiu em educação
nesses doze anos de administração, com uma média anual
de 40% de investimento.
Hoje, como deputado preside a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Além de participar como suplente
das comissões de Seguridade Social e Saúde e de Educação,
Cultura e Desporto.
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Por atuação e reconhecimento do seu trabalho,
o deputado já foi agraciado com o Título
de Cidadania nos seguintes municípios:
Campos Sales, Carnaubal, Pacujá, Viçosa
do Ceará e Fortaleza.

Moésio Loiola

P

Perfil

Partido: PSDB
Número de votos: 60.012
Base eleitoral: Campos Sales,
Forquilha, Fortaleza, Guaraciaba
do Norte, Ibiapina, Ibicuitinga,
Mucambo, Quixeré, Salitre,
Tianguá, Tururu e Viçosa do Ceará.
Profissão: Radialista e empresário
Aniversário: 04/04
Gabinete: 306
Telefone: 3277-2534 / 3277-2536
E-mail: mloiola@al.ce.gov.br
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or sua atuação e reconhecimento do seu trabalho, o
deputado já foi agraciado com o Título de Cidadania
nos seguintes municípios: Campos Sales, Carnaubal,
Pacujá, Viçosa do Ceará e Fortaleza.
Moésio Loiola de Melo nasceu em Sobral/CE. Aos 9 anos,
já ‘trabalhava’ numa emissora de rádio pertencente a um tio.
No início, atuava como operador de áudio e em seguida passou a apresentar programas sertanejo e esportivo.
Aos 19 anos veio para Fortaleza, onde continuou os seus
estudos e o trabalho no rádio, sua grande paixão. Passou
pelas rádios Dragão do Mar e Uirapuru. Alguns anos mais
tarde, em 1982, comprou a Rádio Assunção. Através do trabalho no rádio e de sua interação com o público, ganhou visibilidade que o levou a apostar na carreira política.
Em 1986, foi candidato pela primeira vez a deputado estadual pelo PMDB, ficando na suplência, mas assumiu uma
cadeira em 1988, permanecendo até o final do mandato. O
seu desempenho credenciou-o a reeleger-se nas cinco eleições seguintes, sempre obtendo vitórias. Nessas eleições, o

deputado já pertencia ao PSDB.
Ao longo de sua trajetória na Assembléia, ocupou importantes funções. Nas Comissões Técnicas foi presidente
das comissões de Orçamento, Finanças e Tributação (19931994), e do Trabalho, Administração e Serviços Públicos
(1997-1998) e (2001-2002). Desde o mandato de 2003, atua
como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor.
Na Mesa Diretora ocupou os cargos de presidente e 1º vicepresidente. Foi líder do governo, tanto na gestão de Tasso Jereissati, quanto de Lúcio Alcântara. Além de relator da elaboração
do Estatuto da Polícia Civil, da CPI do Desmonte, da Reforma
do Poder Judiciário, foi presidente da Comissão Parlamentar de
Inquérito que investigou o tráfico de drogas no Estado.
Sua principal base eleitoral está no interior do Estado,
nos seguintes municípios: Groaíras, Fortaleza, Forquilha, Sobral, Itapipoca, Campos Sales, Quixeré, Mulungu, Catunda,
Meruoca, Martinópole, Frecheirinha, Mucambo, Tianguá,
Ubajara, Ibiapina, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croatá,
Viçosa do Ceará, Ibicuitinga, Baturité e Tururu.
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Um dos pontos fortes da atuação parlamentar de
Rogério Aguiar está no trabalho que desenvolve
em prol da interiorização do processo industrial
no Estado, notadamente, para a sua região.

Rogério Aguiar

O
Perfil

Partido: PSDB
Número de votos: 43.082
Base Eleitoral: Marco, Alcântaras,
Amontada, Apuiarés, Bela Cruz,
Cruz, Fortaleza, Groaíras, Itarema,
Miraíma, Morrinhos, Santana do
Acaraú, Santa Quitéria, Senador
Sá, Uruburetama.
Profissão: Empresário
Aniversário: 29/10
Gabinete: 510
Telefone: 3277-2658/ 3277-2659
E-mail: raguiar@al.ce.gov.br
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ponto forte da atuação parlamentar de Rogério
Aguiar não está na realização de discursos ou elaboração de requerimentos, mas sim, no trabalho
que ele realiza no desenvolvimento da sua região.
Francisco Rogério Osterno Aguiar (PSDB) nasceu em
Massapé e na adolescência mudou com a família para o município de Marco, então distrito de Santana do Acaraú.
Ele iniciou sua carreira política na década de 80, como
vereador do já emancipado município de Marco. Depois de
dois mandatos como vereador, foi vice-prefeito por duas vezes consecutivas, em 1982 e 1985, e, em seguida, numa votação histórica, elegeu-se prefeito, em 1988.
Em 1995, sucedendo sua irmã Shylene Aguiar na Assembléia Legislativa, tornou-se um forte defensor da interiorização
do processo industrial no Estado. Sua principal base eleitoral
está na Região Norte, com destaque para o Baixo-Acaraú.
Participa como titular das comissões referentes à “Defe-

sa Social” e ‘Fiscalização e Controle’. Está na suplência das
comissões de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço e de
Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semi-árido.
Ao longo de sua atuação no legislativo, foi membro das
comissões: Educação, Cultura e Desporto; Defesa do Consumidor; Viação, Transportes, Desenvolvimento Urbano e
Interior; Orçamento, Finanças e Tributação
O deputado promoveu trabalho em prol do desenvolvimento da sua região, sempre articulando com as secretarias
estaduais e junto à bancada federal.
Rogério Aguiar é responsável pela implantação do Pólo
Moveleiro da cidade de Marco, que hoje gera emprego para milhares de pessoas nos municípios de Marco, Acarau, Bela Cruz,
Cruz e Santana do Acaraú. Também fruto de seus esforços pelo
desenvolvimento regional, está o Perímetro Irrigado do Baixo
Acaraú, destinado à exportação de frutas para o exterior. A atividade gera numerosos postos de trabalho diretos e indiretos.
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Demonstrando grande habilidade como
articulador, o deputado Sávio Pontes, terá outros
desafios em 2009. Ele passa de criador
e fiscalizador das leis estaduais no Ceará,
para cuidar do município de Ipu.

Sávio Pontes

D

Perfil

emonstrando grande habilidade como articulador, o deputado Sávio Pontes terá outros desafios
em 2009. Ele passa de criador e fiscalizador das leis
estaduais no Ceará, para cuidar do município de Ipu.
O empresário Henrique Sávio Pereira Pontes deixará
saudades por sua atuação parlamentar na Casa. Sávio se
destacou no Parlamento Estadual por sua presença constante nos debates em Plenário. Pertence a família de tradição política no município de Ipu, mas foi em Sobral que
construiu sua carreira política, a partir de sua atuação como
empresário. Hoje, cumprida essa vontade dos eleitores, o
deputado tem reconhecido o potencial dele para ampliar
suas ações enquanto grande colaborador público. Eleito recentemente para chefiar a cidade de tradição política da sua
família, o parlamentar é mais um dos deputados a deixar o
Legislativo em 2008.

Sávio Pontes revelou-se na articulação e no entendimento político, demonstrando uma grande habilidade como articulador, com reconhecido poder de agregação, seja nas associações de classes, como Associação Comercial de Sobral,
Câmara de Dirigentes Lojistas de Sobral, seja nos contatos
político-partidários.
O deputado presidiu a Comissão de Fiscalização e Controle e era suplente nas comissões de Constituição, Justiça e
Redação e de Educação, Cultura e Desporto. Com a atuação
focada na busca de desenvolvimento econômico, principalmente para a Zona Norte do Estado, o representante daquela
região resolveu dar passos mais longos, comandar uma das
principais cidades da Zona Norte, Ipu.
Em 2008, o parlamentar trabalhou na construção de
alianças entre a iniciativa privada e o poder público, na busca
por resultados concretos de desenvolvimento econômico.

Partido: PMDB
Número de votos: 39.512
Base Eleitoral: Granja,
Guaraciaba do Norte, Ibiapina,
Ipu, Milagres, Nova Russas, Pires
Ferreira, Sobral e Fortaleza.
Profissão: Empresário
Aniversário: 26/08
Telefone: 3277-2974/ 3277-2320
E-mail: saviopontes@al.ce.gov.br
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Preocupado com a falta de empregos nos
sertões de Crateús, Nenen Coelho encaminhou
requerimento defendendo a criação de uma
política de incentivo fiscal e abertura de crédito
para empresas e indústrias.

Nenen Coelho

J

Perfil

Partido: PSDB
Número de votos: 41.824
Base Eleitoral: Crateús,
Independência, Novo Oriente
e Quiterianópolis.
Profissão: Agropecuarista
Aniversário: 09/09
Gabinete: 508
Telefone: 3277-2508 / 3277-2640
E-mail: nenencoelho@al.ce.gov.br
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esuíno Rodrigues de Sampaio Neto (Nenen Coelho)
iniciou sua trajetória política no município de Novo
Oriente, onde foi eleito prefeito em 1996, com apenas 24
anos. Herdeiro de família tradicional na política dos sertões de
Crateús, é filho do ex-prefeito Rodrigo Coelho Sampaio. Após
administrar a prefeitura municipal em 2000, Nenen Coelho
(PSDB) chegou à Assembléia Legislativa, em 2007, onde vem
se destacando na defesa da população de sua região.
Ao longo de 2008, o parlamentar encaminhou dezenas
de requerimentos, que tiveram como principal foco as campanhas de saúde voltadas para esclarecimento da população,
referentes a prevenção e cuidados de doenças como câncer,
problemas cardiovasculares e hanseníase, além de focadas
também na necessidade da população atender aos chamados
das autoridades sanitárias nos períodos de vacinação. Para os
municípios de Crateús, Nova Olinda e Independência, vem
solicitando a compra de ambulâncias que possam suprir as
demandas destas localidades.
Nenen Coelho foi um dos responsáveis diretos pelo recapeamento da malha asfáltica entre os municípios de Crateús e Nova Olinda. Outro projeto seu garantiu a construção de dezenas de passagens molhadas em Crateús, Nova
Olinda, Independência, Poranga, Ipaporanga e Quiterianópolis, beneficiando milhares de pessoas moradores de
distritos, comunidades rurais e assentamentos, localizados

em áreas distantes da sede.
O parlamentar também apresentou requerimentos de
construção de poços profundos, quadras de esporte e laboratórios de informática a serem implantados nos sertões de
Crateús. Segundo ele, essas medidas objetivam fomentar o
desenvolvimento da região e de sua população.
O desemprego em sua região é uma preocupação constante nas atividades do parlamentar. Recentemente, ele encaminhou requerimento e discursou no Plenário da Casa
para defender a criação de uma política de incentivo fiscal
e abertura de crédito como atrativo para a instalação de empresas e indústrias nos municípios que integram a região.
Nenen Coelho apresentou três projetos de lei que visam:
denominar de Rodovia Estadual Monsenhor José Furtado
Cavalcante o trecho da estrada CE-240, que liga os municípios de Sobral e Meruoca; dispor sobre a substituição e
destinação de medicamentos, cujos prazos de validade expirem enquanto estão em poder de farmácias; e conceder o
título de cidadão cearense ao bispo de Crateús, dom Jacinto
Furtado Sobrinho.
No início de novembro, o deputado pediu licença de 120
dias para tratar de assuntos pessoais. Ao retornar em 2009,
assegura que novos projetos serão levados à discussão, sempre em busca de alternativas que tragam melhorias para a
vida da população cearense.
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Uma das primeiras ações
propostas pelo então secretário
foi diagnosticar o nível de
analfabetismo de todos os
alunos do ensino fundamental.

Atual secretário Estadual
de Saúde, João Ananias vem
implementando políticas de
saúde voltadas para a atenção
secundária e terciária.

Ivo Gomes
Perfil

Partido: PSB
Número de votos: 73.096
Base Eleitoral: Sobral, Coreaú,
Forquilha, Fortaleza, Frecheirinha,
Reriutaba, Ubajara e Varjota.
Profissão: Advogado
Aniversário: 13/12
Gabinete: Palácio Iracema –
Av.José Martins Rodrigues, 150
– Centro Administrativo Bárbara
de Alencar
Telefones: 31016200
E-mail: gabgov@gabgov.ce.gov.br
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I

vo Ferreira Gomes (PSB) é de tradicional família política sobralense.
É filho do ex-prefeito José Euclides
Ferreira Gomes, irmão do governador
Cid Gomes e do deputado federal e exministro da Integração Nacional, Ciro
Ferreira Gomes. Ivo é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e
tem mestrado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Pertence aos
quadros, como concursado, da Procuradoria Geral do Município de Fortaleza.
Na administração sobralense do então prefeito Cid Gomes, ocupou o cargo
de Secretário de Desenvolvimento da
Educação. Ao ser designado para assumir o cargo, Ivo Gomes tinha a tarefa de
responder aos resultados do Sistema Público Municipal que, em Sobral, refletem
a mesma gravidade da maioria dos sistemas públicos de educação no nosso país,
mais especialmente nas regiões que são
economicamente desfavorecidas.
O resultado desse trabalho o credenciou a disputar seu primeiro mandato de
deputado estadual pelo PSB, tendo sido

João Ananias
eleito na 8ª posição, com 50.326 votos em
2003. Sua estratégia de atuação no Parlamento Estadual sempre foi focada na
Educação como premissa básica para o
desenvolvimento. Na Assembléia Legislativa, Ivo idealizou e presidiu o Comitê
Cearense contra o Analfabetismo Escolar.
Em 2006, foi reconduzido ao Parlamento Estadual com expressivos 73.096, a
segunda maior votação da Assembléia Legislativa do Ceará. Convidado pelo governador, assumiu o cargo de Chefe de Gabinete, sendo substituído na Assembléia pelo
suplente Manoel de Castro, do PMDB. Ivo
Gomes é também autor da chamada Lei
do Silêncio ou Lei Ivo Gomes, aprovada na
Assembléia em 23 de novembro de 2005.
A Lei proíbe, sem necessidade de equipamentos para medir barulho, a utilização
de sistemas e fontes de som por estabelecimentos comerciais (com a finalidade de
propaganda) e por carros de som em vias
públicas. Pela lei, basta ao cidadão que se
sentir incomodado pelo barulho se dirigir
à autoridade pública, para que seu direito
ao silêncio seja garantido.

Perfil

Partido: PC do B
Número de votos: 24.703
Base Eleitoral: Santana do
Acaraú, Fortaleza, Caucaia, Jucás,
Miraíma, Morrinhos e Paracuru.
Profissão: Médico
Aniversário: 23/10
Gabinete: Av. Almirante Barroso,
600 – Praia de Iracema
Telefones: 3101.5124 / 3101.5275
E-mail: saude@saude.ce.gov.br

J

oão Ananias Vasconcelos Martins
(PCdoB) é médico e iniciou sua militância política pelo PSB, pelo qual
se elegeu deputado estadual, em 1995.
Antes, havia sido prefeito de Santana do
Acaraú, quando se consolidou como forte
liderança política daquela região. De seu
primeiro mandato, cumpriu dois anos, de
1995 a 1996, quando se elegeu novamente
prefeito daquele município. Atualmente,
ocupa a secretaria estadual de Saúde.
Suas primeiras eleições à Assembléia
Legislativa e aos mandatos de prefeito
aconteceram pelo PSB, partido onde fez
sua história política e que chegou a comandar no âmbito estadual. Porém, em
2003, por divergências internas, Ananias
transferiu-se para o PCdoB. Em 2006, foi
eleito deputado estadual, mas, à convite
do governador Cid Gomes, assumiu a
pasta da Saúde. Sua vaga na Assembléia
foi assumida pelo deputado Lula Morais.
Por ser médico e por ter uma vivência política e administrativa no seu município e na Zona Norte, é considerado
profundo conhecedor dos principais
problemas que a população do Interior
enfrenta com o sistema de Saúde.

À frente da secretaria, vem implementando políticas de saúde voltadas para a
atenção secundária e terciária, que são as
grandes deficiências registradas nos municípios do Ceará, uma vez que a atenção
primaria é contemplada pelas prefeituras
e por programas como o Programa Saúde
da Família (PSF). Dentre as ações, estão a
implantação de clínicas de especialidades
médicas, que farão com que os moradores do Interior encontrem em sua cidade,
ou nas cidades pólos das regiões, exames
mais sofisticados como tomografia computadorizada e ressonância magnética,
sem a necessidade de deslocamento para
Fortaleza. Na chamada atenção terciária,
está prevista para breve a construção de
dois hospitais pólos, em Juazeiro e Sobral.
João Ananias vem desenvolvendo
programas de combate a doenças e epidemias, como a dengue, hanseníase e
tuberculose. Democratizou o processo
de escolha dos diretores de hospitais,
que passou a acontecer por seleção, e não
mais por indicação, fazendo o mesmo
com o Conselho Estadual de Saúde, que
agora é dirigido por um nome escolhido
pela maioria do colegiado.
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José Ilo elegeu seu filho Agenor
Neto como deputado estadual em
2003 e, em 2004, como prefeito
de Iguatu, com votação recorde.

De 2003 a 2006, presidiu a Mesa
Diretora da AL, onde realizou uma
das gestões mais decisivas para a
transformação do Legislativo

José Ilo
Perfil

Partido: PSDB
Número de votos: 49.876
Base Eleitoral: Acopiara, Cariús,
Iguatu, Jardim, Jucás, Orós e
Quixelô.
Profissão: Médico
Aniversário: 09/10
Gabinete: 114
Telefone: 3277-2553 / 3277-2554
E-mail: jilodantas@al.ce.gov.br
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leito com 49.876 votos na em
2006 do seu primeiro mandato,
José Ilo Alves Dantas, formado
em medicina pela Universidade Federal
do Ceará (UFC) e especialista em otorrinolaringologia, deixou o legislativo para
cuidar da sua saúde. O parlamentar está
licenciado desde que os deputados assumiram seu lugar nas ultimas eleições
para o Poder Legislativo.
Com isso, foi substituído pelo suplente
Vasques Landim, que também é do PSDB.
Paraibano, nascido na cidade de Antenor
Navarro, o político é filho de Francisca Alves Dantas e João Vicente Alves. É casado
com Gláucia Mendonça de Araújo Alves.
Ele entrou na política em 1988, quando
foi eleito prefeito de Quixelô (1989/1992,
1997/2000, 2000/2003).
Foi secretário de Saúde dos municípios de Iguatu (02/01/2005 a 31/03/2006)
e de Quixelô (01/09/2003 a 30/12/2004).
Com uma forte influência política, José

Marcos Cals
Ilo elegeu seu filho Agenor Neto como
deputado estadual em 2003 e, em 2004,
como prefeito de Iguatu, com votação
recorde (mais de 25 mil votos). Na administração do filho, exerceu o cargo de
secretário de Saúde. Com o seu prestígio,
além de proporcionar a eleição de Agenor Neto, o político conseguiu englobar
várias cidades da região do Sertão-Central, além de Iguatu e Quixelô, onde estão
suas principais bases eleitorais.
Seu estado de saúde continua requerendo cuidados e seu tratamento prossegue, o que vem mantendo-o afastado
das atividades do Legislativo. Sua licença
encerra no dia 22 de dezembro de 2008,
mas como seu afastamento refere-se aos
problemas relacionados à sua saúde, certamente será renovada, como ocorreu
em setembro, com a aprovação de Projeto de Resolução da Comissão de Seguridade Social e Saúde, para que ele pudesse
prosseguir o tratamento de saúde.

Perfil

Partido: PSDB
Número de votos: 104.350
Base Eleitoral: Aracoiaba,
Boa Viagem, Cedro, Fortaleza,
Grangeiro, Horizonte, Ipu,
Mombaça, Poranga e Saboeiro
Profissão: Sociólogo e Empresário
Gabinete: 321
Telefone: 3101-2841 / 3101-2865
E-mail: sejus@sejus.gov.br

M

arcos Cals (PSDB) é de tradicional família política. Seu
pai, César Cals de Oliveira
Filho - que ocupou os cargos de ministro,
governador do Ceará e senador da República –, foi um grande incentivador para
que o parlamentar também entrasse na
política. Em 1986, com apenas 22 anos,
conquistou a primeira vitória nas urnas,
sendo eleito o mais novo deputado estadual da história do País. De 2003 a 2006,
presidiu a Mesa Diretora da AL, onde realizou uma das gestões mais decisivas para
a transformação do Legislativo, numa
Casa aberta à participação popular.
Nas eleições de 2006, se reelegeu como
o deputado estadual mais votado em todo
o Ceará. Ultrapassou os 100 mil votos, mais
que o dobro do que obteve na eleição anterior. Em 2007, deixou o Legislativo para
assumir o cargo de Secretário de Justiça do
Ceará. Sua vaga na Assembléia é ocupada
pelo seu colega de partido, o deputado Luiz

Pontes. Hoje, Marcos Cals é o grande articulador político do governo e seu interlocutor junto à bancada do partido.
O parlamentar vem se mostrando um
administrador competente à frente da Secretaria de Justiça. Tem adotado medidas
rígidas de controle dos presídios, coibindo a entrada de aparelhos celulares. Uma
de suas primeiras medidas foi remanejar
presos perigosos para presídios federais.
Outra preocupação é a humanização do
sistema carcerário estadual, seguindo o
que está previsto na Política Nacional de
Humanização, que garante digno atendimento de saúde aos internos, através do
Sistema Único de Saúde.
Durante sua presidência na Assembléia Legislativa inaugurou o prédio Senador César Cals, que abriga os departamentos administrativos. Ainda em sua
administração, deu início a implantação
do complexo de comunicação de que a
Assembléia dispõe hoje.
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Licenciado

Suplente

Mesmo com pouca familiaridade
na vida pública, Adail procurou
se inteirar do funcionamento do
Legislativo para aperfeiçoar o
máximo possível seu mandato.

À frente da Sefaz, Mauro Filho
vem executando programas
do governo para ampliar a
arrecadação fiscal, principalmente,
junto às médias e grandes empresas.

Mauro Filho
Perfil

Partido: PSB
Número de votos: 58.684
Base Eleitoral: Aquiraz,
Banabuiú, Barreira, Deputado
Irapuan Pinheiro, Fortaleza,
Hidrolândia, Icapuí, Iracema,
Jaguaribe, Lavras da Mangabeira,
Milhã, Monsenhor Tabosa,
Pentecoste, Pereiro, Redenção,
Solonópole e Tamboril.
Profissão: Economista e
Professor Universitário
Aniversário: 09/03
Gabinete: Av. Alberto
Nepomuceno, 02 - Centro
Telefone: 3101-9101/ 310-19110
E-mail: maurofilho@sefaz.gov.br
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m seu quinto mandato de deputado estadual, Carlos Mauro Benevides Filho faz parte de
uma família de tradição política no Ceará. Atualmente, é secretário estadual de
Fazenda, ocupando assim, um cargo no
executivo pela quarta vez, já que esteve no primeiro escalão dos três últimos
governos cearenses. Durante a administração do então prefeito Ciro Gomes, de
1989 a 1990, exerceu o cargo de secretário de Finanças, e quando Ciro assumiu
o governo do Estado, Mauro Filho esteve
à frente da Secretaria de Planejamento
e depois, na Secretaria de Governo. Foi
secretário de Administração do Governo
Lúcio Alcântara.
Filho do deputado federal e ex-senador Mauro Benevides, o parlamentar é
formado em economia pela Universidade
Federal do Ceará, com doutorado na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. É também professor universitário. O
deputado sempre atuou na área de finanças, chegando ao posto de interventor do
extinto Banco do Estado do Ceará (BEC).

É um fiel aliado dos irmãos Ferreira
Gomes. Mauro está licenciado e, em seu lugar, exerce o mandato a suplente Ana Paula Cruz (PMDB). Mauro Filho vem executando programas do governo Cid Gomes, à
frente da Secretaria da Fazenda, no sentido
de ampliar a arrecadação fiscal, como o
aumento na fiscalização, principalmente,
junto às médias e grandes empresas, bem
como modificações na prestação de contas.
Trabalho esse que já apresenta resultados
positivos, segundo números que o próprio
parlamentar repassou em audiência pública realizada na Assembléia Legislativa.
À frente da Sefaz, Mauro Filho tem
como meta a redefinição do processo de
fiscalização. De acordo com ele, o Estado
buscará os grandes fornecedores, onde
são elevados os volumes de mercadorias.
Mauro Filho também vem trabalhando no
sentido de, no futuro, reduzir as alíquotas
de vários impostos. Segundo ele, o governo tem a finalidade de reduzir a carga tributária. “Nosso intuito é o de mostrar que
é possível reduzir alíquota e ainda assim
ampliar a arrecadação”, destacou.

Adail Carneiro
Perfil

Partido: PMDB
Votos: 30.000
Base Eleitoral: Russas
Profissão: Empresário
Aniversário: 11/07
Gabinete: 518
Telefone: (85) 3277.2587 / 3277.2588
E-mail: adailcarneiro@al.ce.gov.br
Site pessoal: www.adailcarneiro.com.br

A

dail Carneiro assumiu seu
mandato em em setembro de
2008, na suplência do deputado Hermínio Resende. Apesar do tempo
restrito, já que sua permanência no Legislativo Estadual foi de apenas 120 dias,
o parlamentar, nesse período, apresentou 105 requerimentos, solicitando ações
do poder público, principalmente para o
município de Russas, sua base eleitoral.
Apesar da pouca familiaridade com
a vida pública, o parlamentar vem procurando nesse período em que assumiu
uma cadeira na Casa, se inteirar do funcionamento do Legislativo. Uma de suas
principais medidas foi a sua articulação
no sentido de obter, entre seus pares, 16
assinaturas para encaminhar no legislativo a Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) recomendando o acréscimo de dois

artigos na Constituição Estadual, através
dos quais ficaria determinado que, após as
eleições municipais, os prefeitos que não
fossem reeleitos ficariam obrigados a a
constituir uma equipe de transição administrativa em conjunto com o candidato
vitorioso no pleito eleitoral.
A sua proposta tem como objetivo
pôr fim aos diversos problemas administrativos que costumam ocorrer no período pós-eleitoral, quando o atual prefeito
não consegue a reeleição e, de alguma
forma, tenta boicotar as ações do futuro
prefeito. Mesmo que a aprovação dessa
medida demande tempo, o deputado
Adail acredita que plantou uma semente e abriu perspectivas novas no sentido
da criação de mecanismos que venham
coibir abusos eleitorais, evitando assim a
farra com o dinheiro do contribuinte.

Prestação de Contas 2008 ] 95

Suplente

Suplente

A deputada Ana Paula Cruz tem
pautado sua atuação na busca
do bem estar e melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos
cearenses menos favorecidos.

Em outubro de 2008 foi aprovado
um dos seus principais projetos,
que sugere o uso de sacolas
plásticas biodegradáveis para
acondicionamento de produtos.

Ana Paula Cruz
Perfil

Partido: PMDB
Votos: 30.793
Base Eleitoral: Juazeiro do Norte,
Barbalha, Farias Brito, Caririaçu,
Potengi e Cariús.
Profissão: Assistente social
e Pedagoga
Aniversário: 22/12
Gabinete: 308
Telefone: (85) 3277.2569
Fax: (85) 3277.2568
E-mail: anapaulacruz@al.ce.gov.br
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parlamentar é forte defensora
da Região do Cariri, tendo sua
origem em Juazeiro do Norte. É
de sua autoria a emenda que beneficia o
setor calçadista na implantação de novas
indústrias, cujo o incentivo poderá chegar até 100% do ICMS a recolher.
É autora das leis que reconhecem Juazeiro do Norte como a capital cearense
do Turismo Religioso e Santana do Cariri
como a capital cearense da Paleontologia.
Ainda é de sua autoria o projeto que
institui o dia 01 de novembro como dia
do Romeiro no calendário estadual, em
função do crescente número de peregrinos de diversos estados nordestinos que,
nessa data, visitam Juazeiro para rezar
pelo Padre Cícero.

Outro projeto da deputada, na área
da saúde, prevê a instituição dos dias de
conscientização do teste da Orelhinha
e do Olhinho, que objetivam despertar
a atenção da sociedade na prevenção e
combate às enfermidades infantis. Assistente social e sensível às causas das minorias, Ana Paula Cruz defende a política
das igualdades e o combate à violência
contra as mulheres, participando de movimentos, seminários e apresentando
projetos que objetivam diminuir os índices de criminalidade contra as mulheres.
No encerramento deste ano, a parlamentar vem apresentando diversas emendas
ao orçamento de 2009, que beneficiarão
os cearenses na aplicação de recursos direcionados ao bem estar da população.

Dedé Teixeira
Perfil

Partido: PT
Número de votos: 26.891
Base eleitoral:Icapuí, Aracati,
Beberibe, Fortaleza, Acopiara,
Tabuleiro do Norte, Canindé,
Limoeiro do Norte.
Profissão: Geólogo
Gabinete: 509
Fone: (85) 3277.2645
Fax: (85) 3277.2644
E-mail: dedeteixeira@al.ce.gov.br

A

liar crescimento econômico
e social, sem perder de vista o
respeito ao meio ambiente, tendo como base a importância do desenvolvimento sustentável. Com essa visão,
o deputado Dedé Teixeira (PT) exerceu
o seu segundo ano como parlamentar na
Casa. No início do ano, ele esteve presente à assinatura da ordem de serviço, pelo
Ministro da Pesca (Seap), Altemir Gregolin, das obras de reforma e ampliação
do Terminal Pesqueiro de Camocim.
Em outubro de 2008, a AL aprovou um dos seus projetos, que sugere o
uso de sacolas plásticas biodegradáveis
para acondicionamento de produtos
e mercadorias, a serem utilizadas nos
estabelecimentos comerciais em todo o
Estado. Entre outras lutas encampadas
pelo parlamentar, destaca-se o fortalecimento da cadeia produtiva do setor pesqueiro, em particular o reordenamento
da pesca da lagosta.
No Parlamento Estadual e em municípios como Icapuí, o deputado vem aglutinando esforços de variados segmentos
para tratar da problemática envolvendo

pescadores, empresários e agentes públicos na busca de soluções para a garantia
de direitos para os trabalhadores. Presente à maioria das edições do governo
itinerante no interior cearense, ele estimulou a participação da população nas
discussões do Plano Plurianual. Na área
cultural, o parlamentar se destacou com
a luta pela preservação do Patrimônio
Histórico de Aracati, quando solicitou
pessoalmente ao então Ministro da Cultura, Gilberto Gil, a inclusão do município no Projeto Monumenta do governo
federal, após audiência pública realizada
na Casa sobre o tema.
Outra audiência de grande repercussão, solicitada pelo parlamentar, teve como
mote a “Geração de energia eólica no Ceará: entraves, soluções e questões ambientais”. Segundo ele, “o mais importante foi
que a audiência terminou com a proposição de um termo de ajustamento de conduta, envolvendo o ministério público e os
empreendimentos de energia eólica instalados no litoral, visto que muitos estavam
parados devido a ações na Justiça por entidades ligadas ao meio ambiente”.
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Suplente

Uma das suas lutas está
na instalação de delegacias
de policia em todos os
municípios do Ceará

O deputado exige transparência
na aplicação dos recurso públicos
e para que o orçamento não seja
peça de ficção.

Delegado Cavalcante
Perfil

Partido: PSDB
Número de votos: 37.339
Aniversário: 29/05
Profissão: Advogado e Delegado
de Polícia Civil
Base Eleitoral: Fortaleza,
Maracanaú, Sobral, Porteiras,
Aiuaba, Capistrano, Carius
Telefones: 3277.2737
Email: depcavalcante@globo.com
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F

rancisco de Assis Cavalcante
Nogueira, iniciou sua carreira
como Inspetor de Polícia Civil.
Com as licenças dos deputados estaduais Nenen Coelho e Julio César Costa
Lima, ele foi convocado a assumir uma
cadeira na Assembléia Legislativa. Na
condição de suplente, Delegado Cavalcante, como é conhecido, teve 37 mil
votos nas ultimas eleições.
Tem uma relação política e profissional muito estreita com o município
de Morada Nova, local que atuou como
delegado de polícia, cujo trabalho lhe
rendeu o título de Cidadão Moradanovense. Por sua condição de delegado, o
carro chefe da sua campanha nas eleições
a deputado estadual foi relacionado à
questão da segurança pública.
Segundo ele, “a segurança pública
tem um guerreiro que luta arduamente
pela melhoria do aparelho policial e, consequentemente, uma melhoria na prestação de serviço e redução da criminalidade”. Nesse sentido, ele tem sido incisivo

no pedido de instalação de delegacias de
polícia em todos os municípios do Ceará,
aumento do efetivo policial, interiorização da polícia judiciária e criação de delegacias especializadas no atendimento ao
idoso e à mulher, em cidades com mais
de 60 mil habitantes.
Com presença assídua no Plenário,
o deputado propôs idéias em forma de
projetos que fiscalizam e cobram medidas urgentes para solução dos problemas
que afligem a sociedade cearense, dentre
eles, o tráfico e o consumo de drogas. Segundo o parlamentar, a droga é o maior
flagelo que assola a sociedade brasileira.
“Os efeitos e os danos das drogas destroem famílias e vidas, causando prejuízos
incontáveis à sociedade”, enfatiza.
O deputado encerra 2008 convicto
da importância da emancipação dos distritos cearenses, afirmando seu compromisso com a municipalização, por entender que “quanto mais estreito é o laço da
comunidade, mais fácil ela se organiza e
se desenvolve”, finalizou.

Francini Guedes
Perfil

Partido: PSDB
Base Eleitoral: Ipueiras, Pacajus,
Pereiro, Iracema, Ereré, Alto Santo,
Guaiuba, Jaguaretama, Palhano,
Jaguaribara e Jaguaribe.
Profissão: Economista
Gabinete: 306
Telefone: (85) 3277-2534 / 3277-2536

O

economista Francini Guedes
está de volta a Assembléia, agora como suplente do deputado
Moésio Loiola. No último pleito, sua votação esteve mais concentrada nos municípios de Ipueiras, Pacajus, Pereiro, Iracema,
Ereré, Alto Santo, Guaiuba, Jaguaretama,
Palhano, Jaguaribara e Jaguaribe.
Nascido em Limoeiro do Norte, o
deputado passou boa parte de sua infância no município de Jaguaribe. Entrou na vida pública em 1972, quando
foi eleito vereador pelo PSDB, partido
em que está filiado desde a sua fundação. No ano de 1976 foi reeleito, mas
renunciou ao cargo, em 1981, para candidatar- se a prefeitura do município de
Jaguaribe. Logo que assumiu o mandato
em 1983, Francini foi eleito presidente
da Associação dos prefeitos do estado
do Ceará (Aprece). Ingressou no Parlamento Estadual pela primeira vez em
1998 e, em 2002 foi reeleito, com uma

votação significativa de 32 mil votos. Na
Assembléia Legislativa, as suas idéias e
projetos estão atrelados a fiscalização da
aplicação dos recursos públicos. Entre
os projetos apresentados está o Sistema
de Informação Municipal (SIM) que determina que as prefeituras enviem seus
balancetes para que sejam avaliados
pelo Tribunal de Contas do Município.
Na Comissão de Fiscalização e Controle apresentou projeto que determina
que todas as instituições públicas - estaduais e municipais - encaminhem informações para serem fiscalizadas pela comissão. Uma medida, segundo ele, para
evitar o desvio de recursos públicos. Se
continuar na Al em 2009, Francini afirma que vai fortalecer ainda mais o sistema de controle externo. “Vou trabalhar
fortemente para dar transparência às
aplicações dos recursos públicos e para
que o orçamento não seja apenas uma
peça de ficção”, afirma o deputado.
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Suplente

Suplente

O seu trabalho, como representante
dos Inhamuns, tem sido voltado
para a melhoria das condições
de vida de seus habitantes e o
desenvolvimento da região.

Para o deputado, não se avalia
um mandato apenas pelo
aspecto quantitativo, mas pelo
impacto de medidas adotadas
em temas relevantes.

Idemar Citó
Perfil

Partido: PSDB
Número de votos: 35.603
Base Eleitoral: Aiuaba, Arneiroz,
Catarina, Fortaleza, Parambu,
Quiterianópolis e Tauá.
Profissão: Empresário
Aniversário: 22/12
Gabinete: 510 - A
Telefone: 3272.7858
E-mail: idemarcito@ce.gov.br
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demar Loiola Citó nasceu em Tauá.
Como empresário, teve participação
efetiva na Federação das Empresas
de Transporte Rodoviário dos Estados do
Ceará, Piauí e Maranhão – CEPIMAR,
atuando como membro da diretoria executiva e 2° diretor financeiro. Além disso, atuou no Sindicato das Empresas de
Transportes de passageiros do Estado do
Ceará – SINDIÔNIBUS, exercendo as
funções de diretor efetivo, 2° secretário,
delegado representante, diretor para assuntos especiais e vice-presidente.
Como político, estreou no cenário
cearense em 1994, com o apoio do então
deputado Júlio Rego, como candidato
deputado estadual, sendo eleito para o
seu primeiro mandato: 1995 – 1998. Foi
novamente eleito, com expressiva vitória
nas eleições de 1998 e 2002. No pleito de
2006 ficou como suplente, para, em julho

de 2008 assumir uma vaga na Assembléia, cumprindo assim o quarto mandato como deputado estadual.
O seu trabalho como representante
da região do Inhamuns, sua base eleitoral, tem sido voltado para a melhoria das
condições de vida de seus representados
e o desenvolvimento da região, destacando-se como principais conquistas: o asfaltamento das estradas Tauá/ Arneiroz/
Aiuaba/ Quiterianópolis/ Novo Oriente/ Mombaça; a expansão do sistema de
energia da zona rural; o abastecimento de
água e o saneamento básico, entre outros
benefícios direcionados ao atendimento
da população mais carente.
Atualmente, batalha pela conquista
de uma agência do INSS, um Batalhão da
Polícia Militar do município de Tauá e a
recuperação da BR 020, no trecho Madalena-Boa Viagem.

Luiz Pontes
Perfil

Partido: PSDB
Número de votos: 38.469
Base Eleitoral: Massapê, São
Benedito, Itapipoca, Forquilha,
Sobral, Ipaporanga, Icapuí, Mauriti,
Eusébio, Paraipaba e Baturité.
Profissão: Empresário
Aniversário: 22/01
Gabinete: 515
Telefone: 3277-2270/ 3277-2271
E-mail: luizpontes@al.ce.gov.br

L

uiz Pontes chegou a Casa em
1983, dando continuidade à tradição familiar na política cearense. Seu avô, João Pontes, foi prefeito de
Massapé e deputado estadual, em 1929.
Reeleito em 1986, foi líder do governo
Tasso Jereissati. Em 1990 foi eleito deputado federal e tornou-se vice-líder da
bancada do PSDB. Retorna ao Legislativo após o licenciamento do deputado
Marcos Cals (PSDB).
Luiz Pontes considera 2008 como
“um ano legislativo produtivo, com ênfase na discussão de temas relevantes
para o Ceará e com resultados práticos
que prometem repercussão na melhoria
da qualidade de vida das pessoas”, disse.
Para ele, não se avalia um mandato apenas pelo aspecto quantitativo, mas pelo
impacto de medidas adotadas em temas
relevantes e com forte repercussão no
cotidiano das pessoas. “Esse é o meu desafio, fazer intervenções com qualidade,
de modo a extrair sempre soluções para
melhorar ainda mais o desempenho pessoal de cada cidadão”, afirmou.
O deputado é autor do projeto que
criou a Lei de Responsabilidade Edu-

cacional, que estabelece indicadores de
avaliação para aferir a qualidade de ensino da rede pública estadual. A medida
permite um diagnóstico pleno da educação, ampliando o acompanhamento de
ações como a redução da evasão escolar,
qualificação de professores, investimentos e manutenção da infra-estrutura da
rede pública de ensino e a melhoria dos
indicadores educacionais.
Também já é lei outra proposta do
parlamentar, que trata do direito que
todo consumidor passa a ter no acesso
às informações arquivadas em cadastros
dos serviços de proteção ao crédito, dados sobre relações de consumo e outros
congêneres. “A partir de agora o cidadão
pode, inclusive, retificar e atualizar os dados que constam desses cadastros, além
de garantir a solicitação de certidão atualizada”, exemplifica o parlamentar.
O meio ambiente também tem sido
motivo de preocupação do deputado
Luiz Pontes. Partiram dele denúncias
de descumprimento da legislação na
concessão de licenças ambientais para a
construção de empreendimentos imobiliários na Serra de Guaramiranga.
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Suplente

Suplente

O parlamentar diz que até
mesmo o Brasil, país rico em
recursos hídricos sente as
terríveis conseqüências da
carência de água.

O deputado atesta sua luta
por uma vida digna e segura à
população do estado, em especial
do município de Morada Nova.

Lula Morais
Perfil

Partido: PCdoB
Número de votos: 19.397
Base Eleitoral: Fortaleza
Profissão: Médico
Gabinete: 513
Fone: (85) 3277.2595
Fax: (85) 3277.2596
E-mail:lulamorais@al.ce.gov.br
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ula Morais nasceu no dia 6 de
abril de 1955, em Fortaleza. Foi
diretor do Centro Acadêmico de
Medicina e ajudou a reorganizar a UNE e
o Diretório Central do Estudante da UFC.
Ingressou no PC do B em 1979 e com Inácio Arruda ajudou a criar a Federação de
Bairros e Favelas de Fortaleza.
Foi diretor do Sindicato dos Médicos
e vice-presidente da CUT-CE. Eleito vereador por dois mandatos consecutivos,
nas eleições de 2000 e 2004. Em 2006, foi
candidato a deputado estadual, ficando
na 1ª suplência, assumindo uma cadeira
na AL, em 2007, substituindo João Ananias convocado para compor a equipe do
Governo Cid Gomes, na Secretaria de
Saúde do Estado.
Durante o primeiro semestre de 2008,
das 192 sessões realizadas pela AL, o deputado Lula Morais participou de 169,
entre sessões ordinárias, extraordinárias
e solenes. Realizou 82 pronunciamentos
e apresentou 122 proposições. Entre os
projetos de Lei apresentados neste ano,
cinco já foram aprovados, entre eles o
que institui 2009 como o “ano Patativa
do Assaré”. Apresentou também o proje-

to que institui a política estadual de combate e preservação à desertificação, que
está concorrendo ao Prêmio do Mérito
Legislador 2008.
A honraria simboliza o reconhecimento à seriedade na condução da atividade parlamentar, promovido pelo Senado Federal em comemoração aos 20 anos
da Constituição da República Federativa
do Brasil. Visando amenizar os efeitos da
seca no Estado, o deputado propôs também a criação do Programa de Captação
de Água da Chuva.
De acordo com ele, “o problema da
falta de água é gravíssimo em todo o
planeta. Até mesmo o Brasil, país rico
em recursos hídricos, sente as terríveis
conseqüências deste problema: falta
água para a produção energética, para o
abastecimento das residências em várias
regiões e não há água tratada suficiente para todos”, explica. Em relação as
emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO-2009), das três apresentadas,
duas foram aprovadas. Para Lula Morais, o ano foi bastante produtivo, mas,
segundo ele, ainda há muitas ações para
serem realizadas.

Manoel de Castro
Perfil

Partido: PMDB
Número de votos: 30.032
Base Eleitoral: Morada Nova
e Limoeiro do Norte, Fortaleza,
Chorozinho, Ipu, Senador Pompeu,
Ipueiras e São Luís do Curu.
Profissão: Corretor de Imóveis
e Advogado
Gabinete: 319
Telefone: 3277-2574 / 3277-2575
E-mail: mcastro@al.ce.gov.br

O

parlamentar atesta sua luta por
uma vida digna e segura à população do estado, em especial
do município de Morada Nova. O deputado estadual Manoel Castro Neto (PMDB)
realizou ações que merecem destaque no
ano de 2008. Uma delas é o projeto Alô
Turista, aprovado por unanimidade pela
Assembléia Legislativa em agosto.
Esse projeto prevê um serviço de informação com atendentes bilíngües, com
o intuito de dar melhores condições ao
turista em relação ao acesso às atrações
do estado. A proposta visa ainda traçar
o perfil do turista, prestando apoio a ele
também em situações formais, como a
compra de um imóvel. Outra iniciativa
que também recebeu o aval em plenário,
foi a criação de uma escola de trânsito itinerante, que tem como objetivo otimizar
o direito à habilitação de populações do
interior, para a condução de veículos. Em
meio a idealização dessas e outras ações,
o deputado é conhecido ainda por sua
presença constante nas sessões plenárias

da Casa, sendo um dos mais assíduos.
O deputado propôs ainda um projeto
no qual é criada, na Comarca de Fortaleza, a Vara do Direito do Consumidor, a
fim de agilizar os trabalhos nessa área. Em
outubro, virou Lei Federal o projeto que
concede ao Ministro do Tribunal Superior do trabalho (TST), João Batista Brito
Pereira, o título de cidadão cearense.
A homenagem se deu em função dos
serviços prestados pelo ministro ao Ceará. Dentre os requerimentos do deputado, destaca-se o que solicita uma comissão de parlamentares para uma visita a El
Salvador. O objetivo é estreitar relações
diplomáticas, culturais e comerciais entre o Brasil e o referido pais da América
Central, a fim de facilitar a exportação
de combustíveis. A atuação de Manoel
como deputado estadual percorre ainda
a busca pela melhoria de rodovias no interior do Estado, bem como a valorização
do potencial agrícola e, principalmente,
o interesse na diminuição da violência e
o fim da pistolagem no Ceará.
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Primeiro parlamentar com
deficiência visual do Nordeste, o
deputado vem se empenhando na
luta pelos direitos dos portadores
de necessidades especiais.

Sua luta política sempre esteve
voltada para o desenvolvimento
dos municípios que compõem o
Vale do Jaguaribe.

Paulo Duarte
Perfil

Partido: PSDB
Base eleitoral: municípios
componentes do Vale do
Jaguaribe, particularmente
Limoeiro do Norte, Russas,
Quixeré, São João e Jaguaruana.
Profissão: Advogado
Aniversário: 05/02
Gabinete: 508
Telefone: 3247-6732
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P

aulo Carlos Silva Duarte(PSDB)
iniciou sua carreira no parlamento estadual em 1991. Atualmente, ocupa uma cadeira na Assembléia no lugar no deputado Neném
Coelho que está licenciado.
Sua luta política sempre esteve voltada
para os municípios que compõem o Vale
do Jaguaribe – Limoeiro do Norte (sua
terra natal), Russas, Quixeré, São João do
Jaguaribe e Jaguaruana. É Advogado, graduado pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), possui cursos
de Agente Federal, formado pela Academia Nacional de Polícia Federal e pela
Agência Nacional de Polícia Federal, ambas em Brasília/DF, além de delegado da

Polícia Federal, de Chefia de Operações
do FBI (Estados Unidos), de Organização
Fazendária, no Banco Central de Brasília e
de extensão e acompanhamento de Controle do Crime Organizado no FBI.
No Departamento de Polícia Federal
do Ceará (DPF), Paulo Duarte exerceu os
cargos de chefe do setores fazendário e de
entorpecentes. Além do Ceará, atuou nos
estados do Maranhão - chefe do setor de
polícia marítima e aérea –, Rio Grande
do Norte – chefe do setor fazendário –
e Piauí - chefe do setor de ordem social.
Foi sub-secretário e depois secretário da
pasta de Segurança Pública do Estado do
Ceará. Exerceu também o cargo de Secretário de Justiça, de 1995 a 1998.

Neuramir Amorim
Perfil

Partido: PCdoB
Aniversário: 16/12
Gabinete: 312
Telefone: 3272-7858 / 3277-2915 /
3277-2916

S

uplente, Neuramir Amorim assumiu a cadeira no Legislativo Estadual no último dia 20 de junho,
ocupando a vaga aberta após a licença do
deputado Edísio Pacheco (PV).
Foi o primeiro parlamentar com deficiência visual no Nordeste brasileiro
e, em pouco mais de quatro meses, teve
uma atuação marcante na Assembléia
Legislativa, onde se destacou pelo discurso e por medidas voltadas à luta pelos
direitos dos deficientes. Dentre os principais projetos apresentados pelo deputado
está o que obriga prefeituras e o Estado a
reservarem vagas em creches e escolas de
ensino médio e fundamental, para pessoas com qualquer tipo de deficiência.
Outro projeto de sua autoria determina que supermercados e shopping centers
ofereçam carrinhos motorizados para assegurar a acessibilidade de deficientes, idosos
e gestantes nestes locais. A obrigatoriedade
da oferta de cardápios em braile (sistema
de escrita e leitura por tato, destinado a
deficientes visuais) em bares, restaurantes
e similares de todo o estado, também faz
parte das reivindicações do parlamentar.
Neuramir Amorim elaborou e propôs

ao governo a criação do programa “Ceará
Para-esporte”, que visa estimular e capacitar pessoas com necessidades especiais
à prática esportiva, além de acompanhar
e apoiar para-atletas nos mais variados
níveis de competição.
O deputado também se engajou e teve
grande participação na Frente Parlamentar
em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. “Eu entrei na política para ajudar as
pessoas carentes e ampliar o que eu já fazia
antes, no meu trabalho social. Sei que, como
deputado, posso ajudar ainda mais os deficientes e assumi esta bandeira”, afirmou.
A prática política de Neuramir Amorim e sua atuação no Legislativo Estadual
receberam elogios de vários parlamentares, dentre eles, veteranos na Assembléia.
“O seu exemplo de superação revela que,
quando há motivação para as pessoas que
vivem em dificuldade, esses problemas podem ser superados”, afirmou o deputado
Vasques Landim (PSDB). “Sua obstinação
e sua atuação nesta Casa mostram que,
mesmo com deficiências de qualquer tipo,
as pessoas podem assumir posições de destaque na sociedade”, destacou o parlamentar petista Artur Bruno.
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O parlamentar ocupou por
diversas vezes a tribuna para
pronunciamentos em defesa
de políticas públicas voltadas a
Região do Cariri.

Vasques Landim
Perfil

Partido: PSDB
Números de votos: 37.349
Base Eleitoral: Juazeiro do Norte,
Crato, Barbalha e Missão Velha.
Profissão: Médico
Fone: (85) 3277.2685 / 3277-2500
Fax: (85) 3277.2308
E-mail: vlandim@al.ce.gov.br
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O

deputado Vasques Landim
(PSDB) pautou o seu exercício parlamentar em 2008 na
Assembléia Legislativa com a abordagem
de vários temas destacando-se: saúde,
educação, segurança, agricultura e política. Do mesmo modo, o parlamentar
ocupou por diversas vezes a tribuna da
Casa para pronunciamentos em defesa
de políticas públicas voltadas especialmente para a Região do Cariri, como a
implementação do Pólo de Desenvolvimento Calçadista da Região, que visa desenvolver a produção, em todas as suas
fases, a circulação e a comercialização de
produtos e calçados dos municípios que
compõem essa Região, promovendo investimentos em tecnologia, despertando
o interesse de empresas que atuam fora
do Estado e gerando emprego e renda.
Outros destaques foram a criação
do Programa de Desenvolvimento Estadual do Cultivo e Aproveitamento
da Cana-de-Açúcar e seus Derivados
(Prodecana); defesa intransigente para
a implantação do Hospital Regional do
Cariri; Aeroporto Regional; Construção

da Estrada que liga o Cariri a Fortaleza
(Rodovia Padre Cícero); Construção da
Unidade do Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte; Implantação de Infraestrutura de Apoio a Comercialização
de Hortifrutigrangeiros - Ceasa Barbalha; Equipamentos para bom funcionamento do IML, entre outros.
Além disso, Vasques Landim apresentou várias Emendas ao Governo do
Estado do Ceará para o exercício de
2008. Entre elas merecem destaque a
Construção da Unidade do Corpo de
Bombeiro de Juazeiro do Norte; Implantação de Infra-estrutura de Apoio
a Comercialização/Ceasa em Barbalha;
Recursos para a Construção da Estrada
que liga o Cariri a Fortaleza – Rodovia
Padre Cícero; Recursos para Construção do Centro de Convenções na cidade do Crato. Por último, participou
do Seminário Regional para debater a
Proposta Orçamentária do Estado para
o próximo ano, na Câmara Municipal
de Juazeiro do Norte. A promoção foi
da Comissão de Orçamento, Finanças e
Tributação da Assembléia Legislativa.

