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O mais novo espaço
da "Casa do Povo"

canal 30

[ Editorial

Porque a TV mudou
Um ano de muita produção
Como falar com a
AssemblEia Legislativa
do Estado do Ceará
Av. Desembargador Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres
CEP: 60170.900 - Fortaleza – Ceará

Telefone
(XX85) 3277.2500
(XX85) 3277.2727
DISQUE ASSEMBLEIA
0800 280 2887
Fax
(XX85) 3277.2753

A TV Assembleia Canal 30 leva até você a programação
completa das atividades do Parlamento Estadual: as sessões
plenárias, as audiências públicas, as reuniões das comissões
técnicas e as noticias dos principais fatos do Ceará e do país.
Além disso, você também acompanha a história da nossa
gente produzida pelo núcleo de documentário da TV.

Email
epovo@al.ce.gov.br
revistaplenario@al.ce.gov.br
Av. Desembargador Moreira, 2807
Dionísio Torres - CEP: 60170.900
Fone: (85) 3277.2500

A

Assembleia Legislativa viveu
um período intenso em 2011.
Durante o seu primeiro ano de atuação,
a Mesa Diretora trouxe um formato
administrativo renovador, que teve
como primeira iniciativa, como afirmou
o presidente Roberto Cláudio, em seu
balanço para a Plenário, a ampliação
do papel do Poder Legislativo. Para
tanto, foi criado o Conselho Consultivo,
formado pelas Comissões Técnicas,
o Conselho de Altos Estudos, a
Universidade do Parlamento e o
Instituto de Estudos e Pesquisas para o
Desenvolvimento do Estado do Ceará
(Inesp). Quatro órgãos com a missão de
elaborar e propor ações que orientem a
Mesa Diretora.
Entre as suas realizações, o Conselho,
ao longo do ano, ampliou o debate com
os mais diversos públicos – governos
Estadual e municipais, instituições não
governamentais e sociedade. Promoveu
a Jornada Municipalista e o Fórum
de Ideias Renovadores em Políticas
Públicas, dois eventos de magnitude

que trouxeram para o Plenário Treze de
Maio a discussão de temas de interesse
do Ceará nas mais diferentes esferas.
Outras ações da Mesa Diretora
foram o fortalecimento da área de
comunicação da Casa, a realização,
depois de 30 anos, de concurso público,
a criação da Agenda Ambiental que
irá reduzir a emissão de carbono da
Casa, além do investimento em um
novo modelo de gestão certificada pela
Norma ISO 9001/2008.
Nesta edição, trazemos ainda o
perfil dos deputados estaduais e suas
realizações. Destacamos também a
grande obra, a ser inaugurada em
breve, que é o Edifício José Euclides
Ferreira Gomes, o Anexo II. Para lá,
serão transferidos diversos serviços
da Assembleia, como o Procon,
a Universidade do Parlamento, o
Conselho de Altos Estudos, além de
novos espaços que serão inaugurados,
a exemplo do centro cultural, que terá
cine-teatro, museu e área de exposição,
e do restaurante.

Hermann Hesse
Coordenador de Comunicação Social

site
http://www.al.ce.gov.br
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[ Entrevista > presidente roberto cláudio

Retros
pec
tiva
e perspectivas do legislativo

Presidente Roberto Cláudio faz balanço das ações da Assembleia
LEGISLATIVA DO CEARÁ em 2011 e anuncia planos para este ano

E

m seu primeiro discurso como
presidente da Assembleia Legislativa, em fevereiro do ano passado, Roberto Cláudio não fez muitas promessas.
Emocionou-se em sua posse, agradeceu
os cumprimentos e arregaçou as mangas. Reuniu gestores da Casa periodicamente para cobrar projetos inovadores,
articulou ações junto ao Governo do
Estado e prefeituras e parou para ouvir,
além da classe política, servidores e sociedade civil. Os resultados já aparecem.
Agora é hora de prestar contas e projetar
os desejos para 2012.
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Muitas novidades se consolidaram
no Parlamento Estadual em 2011. Debates mensais para discutir assuntos
de interesses da sociedade – como, por
exemplo, a Copa do Mundo -, aproximação da pauta municipalista, abertura
de curso gratuito para representantes
do Terceiro Setor e servidores da Casa,
programa de estágio para jovens universitários e agenda de responsabilidade
ambiental podem ser citados como projetos que se iniciaram no ano passado e
que já ganharam corpo.
Nesta entrevista à Revista Plenário,

Roberto Cláudio relembra os principais
feitos da Mesa Diretora em 2011. Não
quer apenas lembrar (e fortalecer) o que
foi feito em seu primeiro ano como presidente da Assembleia, ele quer mais novidades para 2012.
Implementar um curso de pré-vestibular gratuito para jovens, zerar
o consumo de carbono na Casa e mediar debates em torno das ações desenvolvidas no Complexo do Pecém
estão na pauta deste ano. Tudo isso
para que o cearense se sinta bem representado na Assembleia.
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Revista Plenário: Em seu primeiro
discurso como presidente da
Assembleia, o senhor falou que a
Casa continuaria como palco de
discussões e manifestações da
sociedade. Quais ações inovadoras
colaboraram para isso?
ROBERTO CLÁUDIO: Uma das metas estabelecidas pela Mesa Diretora, logo
no início, foi dar ao Poder Legislativo - além das suas missões normativas, constitucionais de representar, de
legislar, de fiscalizar – um papel mais
propositivo em um momento em que o
Ceará vive um círculo muito virtuoso
de desenvolvimento com muitas ações
em desenvolvimento positivas do Governo do Estado do Ceará para as quais
a Assembleia precisava dar uma contribuição. Um dos primeiros atos foi
criar um Conselho Consultivo, que são
quatro órgãos da Casa que têm a missão
de elaborar, de propôr ações. São as Comissões Técnicas, o Conselho de Altos
Estudos, a Universidade do Parlamento e o Instituto de Estudos e Pesquisas
para o Desenvolvimento do Estado do
Ceará (Inesp). Esses quatro órgãos estão
integrados em um só conselho exatamente para criar uma harmonia entre
essas ações e para evitar duplicidades
nessa linha. Cada um deles desenvolveu
ações inovadoras. As Comissões Técnicas, por exemplo, passaram a dar pareceres técnicos dentro das comissões
permanentes. Trouxemos a Consultoria Legislativa para dentro do Plenário
(13 de Maio) para dar suporte técnico
aos parlamentares. Para garantir essa
proximidade com a opinião pública,
estabelecemos o Conselho Social Consultivo das Comissões Técnicas Permanentes, conselho este que vai se reunir a
cada início de legislatura com a função
de avaliar as ações do conjunto das comissões no último semestre e programar o que tem de ser feito para o futuro,
discutir temas.
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RP : Essa assessoria técnica,
juntamente com o Conselho Social
Consultivo das Comissões Técnicas
Permanentes, aumenta a qualidade
da produção legislativa?
Roberto Cláudio : Ajuda a qualificar o
trabalho do parlamentar e das próprias
comissões técnicas, que têm uma ação
rotineira de aprovar ou desaprovar projetos. Essa assessoria passa a ofertar pareceres, visões e perspectivas a respeito
de cada um desses projetos que eventualmente serão aprovados ou não pelas comissões e pelo Plenário da Casa. Os pareceres acabam qualificando o trabalho.

O papel da Assembleia é
contribuir. A nossa meta
é, até o final de 2012,
apresentar um novo atlas
georreferenciado com a
lei dos limites municipais
consolidada para
pacificar questões que
ainda existem e acabam
impondo às populações
algum risco social.
RP : O que a Universidade do
Parlamento trouxe de inovador?
Roberto Cláudio: A gente priorizou
trabalhar em duas vertentes. Uma para o
nosso público interno, que é trabalhar a
questão da gestão legislativa e a qualificação dos nossos próprios servidores. E uma
outra para contribuir com o papel que
outras instâncias de governo – que universidades públicas e privadas já fazem
– de apoio à gestão pública. Dentro dessa

vertente, nós lançamos pela primeira vez
dois cursos de especialização subsidiados
pela Assembleia para servidores da Casa.
Também estamos lançando dois MBAs
(Master of Business Administration) para
o público interno e para o público externo voltados para gestão legislativa e gestão
pública. Tivemos um programa com o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM)
de extensão para gestão pública municipal, atendendo um conjunto significativo
de servidores de diversos municípios. E
estamos em andamento com um programa amplo de apoio ao Terceiro Setor, que
tem uma preponderância na implementação de uma série de políticas públicas nas
áreas da assistência social, do setor primário, do esporte e da cultura. São mais de
mil estudantes frequentando esse curso.
E já falando do futuro, a Universidade do
Parlamento deverá implementar um programa de mestrado na área de gestão que
deverá servir ao Parlamento e também
para instituições públicas que queiram
participar desse programa. Estamos concebendo para iniciar no próximo ano um
amplo programa de pré-vestibular para
jovens de escolas públicas.
RP : O pré-vestibular é para jovens
ligados aos servidores da Casa ou
será aberto à população?
Roberto Cláudio : A nossa ideia é ter
um processo de seleção meritocrática entre os jovens das escolas públicas.
Queremos alcançar um público de aproximadamente dois mil jovens com um
processo de seleção por meio de uma
parceria com a própria rede estadual de
ensino público para garantir que eles
tenham acesso a um programa amplo,
com professores de ponta, de qualidade,
para ofertar uma opção a mais para esse
público - utilizando a nossa infraestrutura - e garantindo um papel de responsabilidade social que a nossa Universidade do Parlamento deva ter também.
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RP : Para este ano podemos esperar
um pacto em torno da região do
Pecém coordenado pelo Conselho de
Altos Estudos?
Roberto Cláudio : Há investimentos
importantes na área energética. Além
disso, a expansão do porto, o início das
obras da siderúrgica e a expectativa de
uma ZPE (Zona de Processamento de
Exportação), sem dúvida nenhuma, dão
ao entorno do Pecém a expectativa de ser
criada uma nova história para a economia
do Ceará, antes e depois da concretização
desses empreendimentos. A Assembleia
irá dar uma contribuição a esse processo. Estamos iniciando o Pacto do Pecém,
que é uma discussão com a sociedade civil organizada. É um pacto em torno do
desenvolvimento dessa microrregião, dos
municípios também do Vale do Curu e de
Caucaia - que ficam no entorno do Porto
do Pecém. Dentro do Inesp, algumas outras ações foram iniciadas nessa perspectiva de um parlamento mais propositivo,
que traga a comunidade científica para
dentro do Parlamento, que também possa
alcançar com linguagem científica e política os interesses da população cearense.
Dentro desse contexto, apresentamos o
Fórum de Ideias Inovadoras em Políticas
Públicas (FIP), que trouxe ao parlamento
pensadores de fora do Estado envolvendo outros estados brasileiros. Tivemos
também o programa Ponto de Vista, em
parceria com as Comissões Técnicas, que
passou a debater temas mais específicos,
trazendo sempre um olhar de um pensador cearense e de um pensador de fora
do Estado envolvendo as comissões e a
comunidade científica para debater essas questões. A Jornada Municipalista
é uma experiência do Inesp de aproximação da pauta do Legislativo com a
pauta do municipalismo, com o apoio
da Aprece (Associação dos Municípios
e dos Prefeitos do Estado do Ceará) e
da UVC (União dos Vereadores e Câmaras do Ceará).
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“A grande
ambição de
toda a Mesa
Diretora é ser
entendida
pelo povo
cearense como
poder que
efetivamente
represente,
na sua
diversidade,
os interesses
da nossa
população.”
RP : Qual o efeito prático da
Jornada Municipalista?
Roberto Cláudio : Sem dúvida, é bom
ressaltar que a Jornada Municipalista não
é só a aproximação da pauta do Legislativo com a pauta do municipalismo. Há
também envolvimento do Executivo por
meio da presença dos secretários de Estado dialogando sobre pautas comuns. Há
uma questão hoje, que já ganhou corpo
através da Jornada, que é a questão dos novos limites entre os municípios. Isso vem
sendo pauta recorrente dentro da Jornada
Municipalista. O papel da Assembleia é
contribuir. A nossa meta é, até o final de
2012, apresentar um novo atlas georreferenciado com a lei dos limites municipais
consolidada para pacificar questões que
ainda existem e acabam impondo às populações algum risco social. Nossa meta
é pacificar essas questões através de um

novo mapa georreferenciado que possa
legitimar essas situações.
RP: Em relação às ações do Inesp, há
alguma novidade para 2012?
Roberto Cláudio : O Inesp deverá incorporar, este ano, uma agenda cultural na Casa. A nossa ideia é que a gente, utilizando o novo prédio, possa ter
uma agenda permanente de exposição
fotográfica e de artes plásticas, lançamento de livros e também do nosso espaço de auditório para ofertar peças de
teatros e filmes locais. Vamos utilizar
nosso novo prédio para garantir espaço físico para as manifestações culturais do povo cearense.
RP : O que mais oferecerá o
novo prédio?
Roberto Cláudio : Estamos inaugurando o prédio que será, mais do que um
prédio para abrigar ações administrativas da Casa, um espaço de cidadania e
cultura. Será um prédio aberto e voltado
para os interesses e os olhares do povo
cearense. Teremos o Procon (Programa
de Orientação e Proteção do Consumidor), uma Casa do Cidadão, a Universidade do Parlamento, um cine-teatro,
um restaurante aberto ao público e um
espaço onde iremos montar um projeto de um grande museu da história, da
cultura e da política cearense. Será um
museu interativo que servirá aos nossos
estudantes e ao nosso povo cearense,
que irá conhecer a nossa história, a nossa cultura e a nossa política.
RP : Qual o esforço para fortalecer os
veículos de comunicação da Casa?
Roberto Cláudio : Dividimos a área
do sistema de comunicação próprio da
assessoria de imprensa da Casa até para
valorizar o que julgo como os mais importantes instrumentos de comunicação
e transparência do Parlamento, mas,
sobretudo, de exercício do controle so-

cial, que é a nossa TV, a nossa rádio, nosso
AL Notícias, nosso portal e nossa Revista
Plenário. Uma ação foi garantir que toda a
grade de programação da TV Assembleia
pudesse ser ocupada por programas produzidos pela nossa emissora que pudessem valorizar duas frentes por ser uma TV pública,
a cultura cearense e as ações dos parlamentares, das comissões técnicas, do Plenário e
as sessões solenes. Hoje estamos cobrindo
39 municípios. Há um esforço nosso para
que até dezembro, de forma progressiva e
continuada, possamos garantir a cobertura
universal da TV Assembleia nas sedes dos
184 municípios cearenses. E, paralelo a isso,
assinamos um convênio com a TV Câmara, que deverá permitir, a partir deste ano,
a transmissão por sinal digital da nossa TV
Assembleia, o que é um avanço significativo. Seremos, junto com a Assembleia de
São Paulo, as duas assembleias brasileiras
a incorporar a transmissão digital da sua
programação com o transmissor compartilhado com a TV Câmara.
RP : A Casa passou a agir mais efetivamente
nas redes sociais, aproximando-se principalmente do público jovem. O senhor já sentiu
alguma diferença com o fortalecimento dessas mídias?
Roberto Cláudio : O parlamento tem de
estar preparado não só para o elogio, para a
sugestão, mas também para a crítica. Somos
um poder representativo, diverso. A grande
modificação que aconteceu dessa aproximação, dessa transparência, dessa abertura do
parlamento, foi por meio do nosso sistema
de comunicação. Mas, havia ainda uma brecha que atende a um público específico que,
em linhas gerais, é pouco próximo da atividade parlamentar que é o público jovem. A
inclusão da nossa comunicação através das
mídias sociais acaba permitindo ao Parlamento ser mais conhecido, mais elogiado e,
eventualmente, ser mais criticado por essas
pessoas. Queria elencar uma ação que acho
que tem um papel estratégico para alcan-
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çar a aproximação da Assembleia desse
público jovem, que foi o lançamento das
comissões da Juventude e da Infância e
da Adolescência e de um programa de
protagonismo infanto-juvenil que inclui
o Parlamento Mirim e o Parlamento Jovem, que acontecerá a partir deste ano.
É uma oportunidade na qual jovens do
Ensino Fundamental e Ensino Médio
irão se revestir da missão de parlamentar e poderão compreender o funcionamento pedagógico de um parlamento,
como funciona, o papel das comissões,
o processo democrático, a correlação de
forças partidárias, mas, mais do que isso,
promover uma aproximação simbólica
daqueles que exercerão o papel cidadão
de conduzir a democracia brasileira em
um futuro bem próximo.
RP: Isso inclui também o programa
de estágio que tem sido
desenvolvido na Casa?
Roberto Cláudio: Quando falamos em
gestão, temos uma série de ações que
foram iniciadas e estão em andamento.
Uma delas foi o primeiro processo de estágio por seleção pública que começou
aqui na Casa. São 40 jovens que terão
oportunidade de trabalho. Mais de mil
jovens participaram do processo de seleção. Mais do que uma oportunidade de
trabalho, é uma ação de aproximação
do Parlamento. É um programa de formação política que está em andamento.
Uma outra (ação) é o concurso público.
Há mais de 30 anos não havia um concurso na Casa. Serão 100 vagas, 63 para
chamamento imediato e 37 para cadastro de reserva para compôr um conjunto
de atividades amplas e diversas em uma
única função, de analista legislativo,
para fortalecer os quadros da burocracia de carreira. Não se faz órgão público sem ter uma mínima burocracia de
carreira, que é a memória da Casa, que é
a que detém habilidades específicas, que
conhece a cultura institucional.
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RP: A curto prazo, qual o impacto
imediato desse concurso?
Roberto Cláudio: O impacto, na verdade, é o processo progressivo de recomposição da força de trabalho de
carreira. São pessoas que chegam na
Casa para servirem por muito tempo,
com habilidades e conhecimentos novos, com desejo de servir. Uma outra
questão simbólica que estamos desenvolvendo é o processo piloto que vamos
começar pelo departamento legislativo
de gratificação por desempenho a partir
de uma avaliação funcional. Na área da
gestão propriamente dita, citaria duas
ações simbólicas. Uma é o planejamento
estratégico, que está sendo realizado por
uma das maiores fundações de gestão
do Brasil, que é a Fundação Dom Cabral, com os parlamentares, servidores
de carreira e terceirizados. E, com o
mais importante, com o público externo
à Casa. Não só para a gente forjar a visão
que a Assembleia quer para os próximos
dez anos, mas também associar essa visão ao que a população espera do parlamento para os próximos dez anos.
RP: Qual o perfil do público
externo que vai participar
desse planejamento?
Roberto Cláudio: Iremos fazer pesquisas e grupos focais com diversas camadas da população para a gente perceber,
dentro do projeto de planejamento, qual
é a visão que seja a interface do que nós
internamente pensamos do parlamento
e do que a população espera desse parlamento para os próximos dez anos. O
outro esforço, que está sendo começado
também pelo Departamento Legislativo,
é o de qualificar o processo interno de
gestão a partir da certificação. Padronizando normas, reduzimos desperdícios,
otimizamos algumas práticas e garantimos uma certificação ISO de Qualidade
para o processo de gestão do processo
legislativo, que é a função finalística da

+

>> Saiba

 Conselho Consultivo da
Mesa Diretora:
Formado por Comissões
Técnicas, Conselho de Altos
Estudos, Universidade do
Parlamento e Instituto de
Estudos e Pesquisas para o
Desenvolvimento do Estado
do Ceará (Inesp). Têm a missão
de elaborar e propôr ações,
orientando, dessa forma, a
Mesa Diretora.

 Conselho Social
Consultivo das Comissões
Técnicas Permanentes:

Além de prestar
assessoramento político,
científico-técnico às comissões
em matérias previamente
definidas, o Conselho também
será propositivo, indicando
temas de interesse da
sociedade, em especial dos
setores que representam.
A proposta é aumentar a
participação popular.

 Conselho Gestor:

Participam todos os diretores
e chefes de departamentos
da Casa. Mensalmente, os
participantes informam o
andamento de projetos e
sugerem melhores práticas.

Casa. Além disso, implementamos rede
sem fio para toda a cercania do Poder
Legislativo para que o cidadão que nos
visita e a imprensa cearense que nos
acompanha possam ter acesso à internet.
Estamos também digitalizando nossos
documentos e virtualizando processos.
Uma outra área, dentro desse processo de gestão, é a Agenda Ambiental da
Administração Pública (A3P). Fomos a
primeira Assembleia do Brasil a assinar
o termo de compromisso com o Ministério do Meio Ambiente que impõe mu-

danças a curto e médio prazo. Algumas
já estão em processo de implementação,
como a coleta seletiva de lixo, coleta seletiva de baterias, redução do uso de plástico e papel, redução do consumo de água
e programa de eficiência energética.
RP: Em 2012, a meta é zerar o
consumo de carbono na Casa?
Roberto Cláudio: Estamos com uma
consultoria na Casa calculando nossa
emissão de carbono para um termo
que vamos assinar com uma comunidade internacional para garantir a
neutralização da emissão de carbono.
Certamente que a Agenda Ambiental
da Administração Pública irá reduzir
a nossa emissão, mas continuaremos
emitindo carbono. A nossa ideia é saber o quanto de carbono produzimos
e o quanto economizamos com a A3P.
Esse excedente nós iremos compensar
isso com um termo de adesão também
para o plantio de árvores em regiões
específicas do Estado – também buscando a meta de ser o primeiro parlamento carbono neutro do País.
RP: Tem havido uma sintonia entre
as instituições que estão
participando do Comitê de
Acompanhamento das Obras da
Copa do Mundo de 2014 (CapCopa)?
Efetivamente esse debate aqui na
Assembleia trará resultados reais
para a cidade?
Roberto Cláudio: O parlamento, na
minha compreensão, é um poder que
tem papel mediador, um papel conciliador e mobilizador. Com essa compreensão é que a Assembleia decidiu criar
um comitê não só parlamentar, mas
que seja um comitê da sociedade civil
organizada dentro do Parlamento. A
nossa compreensão foi poder unir um
comitê com representação parlamentar
da Assembleia e da Câmara dos Vereadores (de Fortaleza), com participação

da prefeitura (de Fortaleza) e do Governo (do Ceará) e dos dois órgão federais
que participam dos investimentos da
Copa, que é a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) e
a Docas (Companhia Docas do Ceará).
A partir disso, mobilizar nesse entorno
uma série de instituições universitárias,
de fiscalização e controle, do Judiciário,
da iniciativa privada, dos movimentos
sociais, para a gente dialogar, discutir
e conciliar os conflitos, mediar algumas questões e propôr algumas ideias.
Enfim, o que é mais importante e que é
o mote do CapCopa é mobilizar, engajar a população do Estado do Ceará em
torno de um evento histórico. A Copa
depende das instâncias nossas do poder
público, mas o sucesso dela depende
também do engajamento da cidade, das
pessoas, das famílias na hospitalidade,
na boa recepção, do voluntariado em
torno da Copa do Mundo.
RP: Como o senhor deseja que a
Assembleia Legislativa do Ceará
esteja em dezembro de 2012, a partir
de todas essas ações que foram
implementadas em 2011?
Roberto Cláudio: A grande ambição
de toda a Mesa Diretora é ser entendida pelo povo cearense como poder
que efetivamente represente, na sua
diversidade, os interesses da nossa
população. Tudo isso que fazemos na
área da gestão, no debate propositivo, é
para poder ser compreendido por toda
a população cearense como um poder
que pode ser contado nas horas que a
população necessita da participação
do legislativo, da representação, das
lutas do legislativo, da defesa da democracia. É o poder que é útil, que é
importante e que é representativo para
a sociedade cearense. Acho que essa é
a grande mensagem. Tudo isso é para
a gente se sentir útil para os interesses
da sociedade.

>> Números

37

Instituições participam do
CapCopa

7

Edições do FIP. Os temas
foram: mobilidade urbana;
crescimento com equidade
social; economia verde;
cinema e audiovisual;
abastecimento de água
e esgotamento sanitário;
cidade e seu estatuto;
e juventude

100

Novas vagas para servidores
de carreira da Casa - 63 serão
chamados imediatamente

1098

Estudantes que se inscreveram
para participar do programa
de estágio “Pelos caminhos
do Legislativo, uma lição
de cidadania”. 40 foram
selecionados. Cada estagiário
receberá uma bolsa no valor de
R$ 500 e auxílio-transporte

30

Representantes de
entidades da sociedade
civil e personalidades
acadêmicas que participam
do Conselho Social Consultivo
das Comissões Técnicas
Permanentes

13

Municípios participantes do
curso da Unipace gratuito
voltado para o Terceiro Setor.
Participam em torno de 1,5
mil alunos
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Dr. Sarto

Tin Gomes

José Albuquerque

Neto Nunes

Partido: PSB
Base Eleitoral: Fortaleza, Amontada, Várzea
Alegre, Trairi, Acopiara, Paraipaba, Paramonti,
Baturité, Umari e Caucaia.
Gabinete: 516
Telefone: (85) 3277-2306/3277-2889
E-mail: josesarto@al.ce.gov.br

Partido: PHS
Base Eleitoral: Fortaleza, Independência, Santa
Quitéria, Caucaia, Aquiraz, Novo Oriente, Tianguá,
Aracati, Boa Viagem e Trairi
Gabinete: 520
Telefones: 3277-2557
E-mail: http://tingomes.com.br

Partido: PSB
Base Eleitoral: Iguatu, Massapé, Paracuru,
Cruz, Uruburetama, Tianguá, Itatira,
Itapagé, Horizonte e Fortim.
Gabinete: 414
Telefones: 3277-2825 / 3277-2808
E-mail: jalbuquerque@al.ce.gov.com.br

Partido: PMDB
Base eleitoral: Icó, Juazeiro do Norte,
Fortaleza, Orós, Tabuleiro do Norte, Crateús,
Ipaumirm, Umari, Crato e Jaguaribe
Gabinete: 517
Telefone: 3277-2932/3277-2777
E-mail: netonunes@al.ce.gov.br
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1o Vice-Presidente

eeleito ao Legislativo Estadual em 2010, deputado Sarto
(PSB), Primeiro Vice-Presidente, empenhou-se em 2011
para tornar efetivo o papel democrático no parlamento. Na
Mesa Diretora, abriu encontros, participou de audiências, seminários e discussões, sempre estabelecendo uma boa relação
entre o parlamento e o povo.
Dr. Sarto pleiteou a viabilização de projetos e a conclusão
de obras municipais para que fossem cumpridas as metas de
desenvolvimento do Estado. Oito municípios cearenses tiveram o cumprimento de projetos nos âmbitos de saúde, educação, habitação e infraestrutura. Parte das obras de pavimentação nas localidades de Amontada, Itapiúna, Paraipaba e Trairi
foi entregue e outras terão início nos próximos meses.
Viabilizou a construção de postos de saúde equipados e
com estruturas diferenciadas, seguindo o formato de qualidade nas creches e nos ginásios poliesportivos. Escolas de ensino
fundamental, médio e profissionalizante estão sendo implantadas nos municípios. O abastecimento de água foi concluído
em municípios que não atendiam a demanda populacional,
possibilitando melhoria na qualidade de vida.
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2o Vice-Presidente

m seu primeiro mandato como deputado estadual, Tin
Gomes apresentou Projeto de Lei que visa combater os
golpes ocorridos nas agências bancárias do Ceará. O projeto
prevê a instalação de divisórias individuais, o uso de celular,
instalação de câmeras de segurança e contratação de empresa
especializada para as agências bancárias. Justificando a finalidade da Lei, o parlamentar pretende garantir o sigilo das operações de seus clientes e impedir a visualização pelo assaltante
“olheiro” das operações efetuadas por clientes em atendimento, independentemente da operação realizada ser saque, pagamento ou uma simples consulta.
Outro Projeto de Lei do parlamentar, em 2011, visa instituir, em âmbito estadual, a “Semana do Educador Físico”.
Segundo Tin Gomes, o projeto ajuda na valorização do profissional de educação física, da sua importância no desenvolvimento psicológico, físico e mental do cidadão. Para ele,
com a elaboração da Semana do Educador Físico pode-se
combater um dos maiores problemas que a saúde mundial
enfrenta atualmente, que é o da obesidade, geralmente causada pelo sedentarismo.

1º Secretário

m seu sexto mandato, ocupa o posto de 1° secretário
da Mesa Diretora, o mesmo em que exerceu na legislatura anterior. Sua atuação parlamentar é um projeto de
um Ceará com mais igualdade para a população. Na Casa
possui vários projetos aprovados, entre eles, o de número
03/2011 que denomina de Professora Abigail Sampaio a
Escola Estadual de Educação Profissional do Município
de Paracuru. Apresentou Projeto de Lei n° 127/2011 que
considera de Utilidade Pública a Associação Comunitária
Emília Maria de Loiola de Pequenos Produtores do Distrito de Caioca, entidade civil sem fins lucrativos, com sede
no Sítio Marcos, zona rural, no mesmo distrito, localizada
no município de Sobral.
O deputado prestou algumas homenagens e apresentou
projetos como o de n° 51/2011 que denomina oficialmente
de Walderi Machado de Almeida, a Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no Distrito de Dourado, em Horizonte. Outro de número 188/2011, denomina de Leopoldina
Gonçalves Quezado, a Escola Profissionalizante do Município de Aurora.

2º SECRETÁRIO

eto Nunes chega ao seu segundo mandato na Assembleia Legislativa ocupando a cadeira de 2º secretário da Mesa Diretora. Apesar de nascido em Natal, no Rio
Grande do Norte, o deputado tem suas raízes ligadas ao município de Icó, onde iniciou sua carreira política em 1990,
com apenas 22 anos, disputando uma vaga no Parlamento
Estadual. Em 1996, foi eleito prefeito daquele município e
reeleito nas eleições seguintes.
Em 2006, é eleito para o seu primeiro mandato como
deputado estadual, repetindo o feito quatro anos. 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. Em um de seus últimos pronunciamentos,
ele destacou que os perímetros irrigados do Estado estão
passando por uma crise devido a falta de investimentos
públicos. Ele cita, como exemplo, a situação do projeto
Icó-Lima Campos, que foi instalado há 37 anos e até hoje
não está concluído, funcionando com estações de bombeamento provisórias.
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João Jaime

Téo Menezes

Manoel Duca

Ely Aguiar

Partido: PSDB	
Base Eleitoral: Acaraú, Apuiarés, Caridade,
Fortaleza, Senador Sampaio, Irauçuba, Itapajé,
Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Miraima,
Paraipaba, Pentecoste, Tejuçuoca e Umirim.
Gabinete: 321
Telefones: 3277-2567 / 3277-2566
E-mail: joajaime@al.ce.gov.br

Partido: PSDB
Base Eleitoral: Pacatuba, Itapipoca, Pacajus,
Chorozinho, São Gonçalo, Pindoretama, Horizonte,
Fortaleza, Alcântaras, Itapajé, Mulungu, Aquiraz,
Paracuru, Uruoca, Cascavel e Maracanaú
Gabinete: 519
Telefones: 3277-2654 / 3277-2655
E-mail: teomenezes@al.ce.gov.br

Partido: PRB
Base Eleitoral: Fortaleza, Acaraú, Trairi,
Saboeiro, Ibiapina, Carnaubal, Umirim,
Itarema, Moraújo e Uruburetama.
Gabinete: 509
Telefones: 3277-2740 / 3277-2741
E-mail: dep.duquinha@al.ce.gov.br

Partido: PSDC
Base Eleitoral: Crato, Juazeiro do Norte,
Barbalha, Salitre, Caucaia, Várzea Alegre,
Farias Brito, Canindé e Fortaleza.
Gabinete: 501
Telefones: 3277-2650 / 3277-2651
E-mail: elyaguiar@al.ce.gov.br

I

N

3º SECRETÁRIO

N

a Assembleia ocupa a 3° Secretaria da Mesa Diretora depois de ter sido líder do PSDB na legislatura
anterior. No terceiro mandato como deputado estadual, se
destaca como articulador e estrategista nos bastidores. Nos
debates realizados em Plenário, trava acaloradas discussões.
Sua prioridade parlamentar é na defesa do Meio Ambiente
com sustentabilidade. Em seus pronunciamentos, o parlamentar cobra mais fiscalização nas obras de recuperação
das BRs. João Jaime solicita a criação de um grupo técnico
e parlamentar, ligado a Comissão de Viação, Transporte e
Desenvolvimento Urbano para fiscalizar as obras nas BRs
que cortam o Ceará.
Segundo ele, as rodovias do Estado estão em péssima
situação e o governo federal não está empenhado em resolver o problema.
Apresentou Projeto de Lei 91/2011 que inclui o município de Acaraú no roteiro turístico oficial do Ceará.
A proposição visa reconhecer as belezas da região e proporcionar uma maior visibilidade da cidade cearense.
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4º SECRETÁRIO

A

luta contra as drogas têm sido uma das bandeiras levantadas no Plenário da Casa pelo deputado Téo Menezes,
que criou dois Projetos de Lei sobre o tema. O primeiro dispõe
sobre a obrigatoriedade da inserção de mensagens educativas
alertando para os malefícios e os riscos decorrentes do uso de
drogas ou substâncias entorpecentes durante a realização de
eventos artísticos, culturais e esportivos. Justificando o projeto,
o parlamentar diz que os ambientes em que há aglomeração da
população são ideais para se estabelecer um elo de comunicação com o público, provocando uma reflexão sobre os malefícios causados pelo uso de drogas e substâncias entorpecentes.
O segundo projeto possui a mesma temática e reconhece a importância da concessão do Título de Utilidade Pública Estadual ao
Centro de Assistência Social e Profissional Taciano Rocha Pontes
(CASP). A associação tem por finalidade a elaboração e execução
de projetos nas áreas de educação, saúde e cultura com foco prioritário na prevenção ao uso drogas e no tratamento de dependentes
químicos. Para o parlamentar, o título fortalece as atividades da associação e contribui para o desenvolvimento de ações nesse sentido.

1º SUPLENTE

ngressou na vida política como prefeito de Acaraú, em
1977, pelo extinto PDS. Em 1986, foi eleito para seu primeiro mandato como deputado estadual, se reelegendo por
cinco vezes consecutivas. Em 2004, deixou o cargo para
assumir novamente a Prefeitura de Acaraú. Na Assembleia
apresentou dois projetos de lei aprovados, o de n° 271/11,
que institui o “Dia do Caju”, no Ceará, a ser comemorado, anualmente, no dia 12 de novembro. O segundo, de n°
284/11, reconhece o município de Acaraú como a Capital
do Camarão da Costa Negra do Ceará.
Outro projeto de lei que se encontra em tramitação
na Casa é o de n° 71/11 que denomina de Vereador João
Martins Fernandes o trecho da Rodovia CE-232, que liga
o município de Ibiapina com a divisa do Estado do Piauí,
numa extensão de 40,2 km. O deputado sugeriu projeto de
indicação de número 202/11 que altera a Lei n° 13.096, de
12 de janeiro de 2011, que autoriza o suco de caju, 100%
natural, na merenda escolar de todos os alunos de rede pública do Estado.

2º SUPLENTE

atural do Crato, Ely Aguiar mantém o foco de suas
ações no Cariri e Região Metropolitana de Fortaleza.
Na Assembleia é um dos mais críticos da área de Segurança Pública do Governo do Estado. É defensor da criação do
Batalhão de Fronteira para atuar na divisa do Ceará com
Pernambuco e fiscalizar a entrada de drogas no Estado.
Seus pronunciamentos chamam atenção para a crescente
onda de violência que assola os municípios cearenses, notadamente a capital.
Fiscalizar os recursos públicos e defender uma segurança pública capaz de garantir o bem-estar do cidadão é
uma de suas prerrogativas na atuação parlamentar. Titular
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, mostra-se
indignado com a onde de escândalos envolvendo políticos e
magistrados no Brasil. Segundo o deputado, isso acaba gerando violência e falcatruas. “Perdemos muito tempo com
essas denúncias, a população quer trabalho, o povo não
aguenta mais esse problema que está disseminado em todos
os níveis e classes”, aponta.

REVISTA plenário ] 17

[ Deputados > perfil
mesa diretora

Paulo Facó

Deputados

Antonio Granja

Augustinho Moreira

Bethrose

Partido: PT do B
Base eleitoral: Fortaleza, Ocara, Itapajé,
Maracanaú, Pires Ferreira, Horizonte, Caucaia,
Aracoiaba, Itarema e Beberibe
Gabinete: 505
Telefones: 3277-2646 / 3277-2647
E-mail: paulo_faco@al.ce.gov.br

Partido: PSB
Base eleitoral: Itapipoca, Jaguribe, Jaguaruana,
Fortaleza, Jaguaribara, Alto Santo, Jaguaretama,
Solonópole, Milha e Quixeré
Gabinete: 508
Telefones: 3277-2576 / 3277-2577
E-mail: antoniogranja@al.ce.gov.br

Partido: PV
Base Eleitoral: Fortaleza, Itapiúna, Caucaia, Nova Russa,
Chaval, Paramoti, Beberibe, Itapipoca, São Gonçalo do
Amarante e São Luis do Curu.
Gabinete: 315
Telefones: 3277-2582 / 3277-2583
E-mail: augustinhomoreira@al.ce.gov.br

Partido: PRP
Base Eleitoral: Fortaleza, São Gonçalo do Amarante,
Pentecoste, Paraipaba, Paracuru, Caucaia, Itapipoca,
São Luis do Curu, Aracati e Trairi.
Gabinete: 507
Telefones: 3277-2740 / 3277-2741
E-mail: bethrose@al.ce.gov.br
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3º SUPLENTE

m seu primeiro ano do mandado, o deputado Paulo Facó
vem se notabilizando pela preocupação com a questão da
pobreza extrema, da corrupção na atividade pública, a violência e o analfabetismo que, segundo o parlamentar “cercam e
infectam nosso cotidiano e são incompatíveis com a atividade
pública”. Em 2011, o deputado apresentou 60 requerimentos
– incluindo a realização de diversas audiências públicas – 36
projetos de indicação e 10 projetos de lei. Exerceu a vice-presidência da Comissão de Esporte e Cultura, sendo ainda membro da Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca, e Comissão da Juventude.
Paulo Facó foi indicado pelo presidente Roberto Cláudio
para exercer o cargo de membro titular do Conselho Estadual
de Preservação do Patrimônio Cultural. A questão cultural é
uma de suas bandeiras e entre as propostas nessa área está a
criação do São Chico da Silva de Artes Plásticas, a ser realizado anualmente nas dependências da Assembleia, numa homenagem ao artista cearense Chico da Silva, cujas obras são reconhecidas no Brasil e exterior. Entre os prêmios aos vencedores
estarão bolsas de estudos para centros de residência artística.
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leito para o seu quarto mandato, o deputado Antônio Granja é, atualmente, o presidente do Conselho
de Ética da Assembleia Legislativa. Médico de formação,
dentre as discussões e propostas apresentadas em 2011, o
parlamentar deu maior ênfase à questão do funcionamento das emergências nos hospitais públicos de Fortaleza.
Também foi atuante no apoio do Poder Legislativo cearense para aprovação da PL 7.797/10, no Congresso Nacional,
que inclui os doentes de epilepsia e lúpus no âmbito das
aposentadorias do INSS.
No campo dos projetos de indicação, Antônio Granja
sugeriu, no âmbito da Secretaria de Educação, a criação da
Célula de Estudos e Enfrentamento do Bullying. Também
deu destaque, dentre outras, para a implantação de campus
da Universidade Federal do Ceará no Vale do Jaguaribe, nas
cidades de Jaguaruana e Limoeiro do Norte; a criação das
Unidades de Polícia Pacificadora no Estado do Ceará; e a
instalação do programa de Satisfação dos Usuários do Sistema Único de Saúde.

esde 2006, quando foi eleito, o deputado Augustinho
Moreira tem desenvolvido um trabalho voltado aos
mais necessitados. Este ano, um de seus debates realizados
na Casa foi sobre os números apresentados pelo Laboratório
do Estudo da Pobreza (LEP), relativos à extrema pobreza no
Ceará, que chega hoje a 1,5 milhão de pessoas. “As pessoas
estão no sertão morrendo sem emprego, sem dinheiro e as
estatísticas não mentem”, ressalta o deputado.
Em sua luta em defesa do meio ambiente, Augustinho
Moreira pediu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) vistas da licença, por parte da Secretaria
de Recursos Hídricos, das obras realizadas no açude Castanhão. Segundo ele, “estão rasgando tudo, degradando o ambiente. Não vi nenhuma sinalização da obra e, então, pedi
a vista da licença”, afirmou. O parlamentar ressaltou que a
falta de licença para a obra resulta em ilegalidade.

residente da Comissão da Infância e Adolescência, em
seu primeiro mandato, a deputada tem enfoque especial na defesa dos direitos das crianças e dos jovens. Em um
de seus pronunciamentos na tribuna, Bethrose ressaltou que
o Ceará precisa avançar na implantação de políticas públicas de garantia dos direitos dos jovens. Para a deputada, os
eventos que vão ocorrer, como Copa das Confederações e
Mundial, irão aumentar a visibilidade de Fortaleza e poderão favorecer a exploração sexual, a prostituição infantil, o
tráfico de drogas e de pessoas.
Na Casa, a parlamentar apresentou o Projeto de Indicação
oriundo de um Projeto de Resolução que cria o ‘Programa
Cidadania’ com a Instituição da Assembleia Legislativa Estudantil, nas modalidades Deputado Júnior Aprendiz e Deputado Jovem Aprendiz e de outras atividades complementares,
de caráter informativo, relativos ao exercício da cidadania e
elucidativas do funcionamento do Poder Legislativo.
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Carlomano Marques

Dedé Teixeira

Delegado Cavalcante

Eliane Novaes

Partido: PMDB
Base eleitoral: Acarape, Amontada, Choró, Fortaleza,
Ibicuitinga, Ipueiras, Maranguape, Morada Nova,
Pindoretama, Piquet Carneiro, Santa Quitéria e Trairi
Gabinete: 322
Telefones: 3277-2503
E-mail: cmarques@al.ce.gov.br

Partido: PT
Base Eleitoral: Icapuí, Aracati, Beberibe,
Fortaleza, Acopiara, Tabuleiro do Norte,
Canindé e Limoeiro do Norte.
Gabinete: 310
Telefones: 3277-2644 / 3277-2645
E-mail: dedeteixeira@al.ce.gov.br

Partido: PDT
Base Eleitoral: Fortaleza, Morada Nova, Caucaia,
Horizonte, Guaiúba, Maranguape, Pacajus,
Ibicuitinga, Maracanaú e Aquirás.
Gabinete: 307
Telefones: 3277-2652 / 3277-2653
E-mail: depcavalcante@al.ce.gov.br

Partido: PSB
Base eleitoral: Fortaleza, Crateús, Caucaia,
Maracanaú, Pentecoste, Pacajus, Sobral,
Quixadá, Juazeiro do Norte e Jaguaruana
Gabinete: 314
Telefones: 3271-2560 / 3271-2561
E-mail: depelianenovais@al.ce.gov.br
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m 2011,o deputado Carlomano Marques elaborou cinco
projetos, dos quais, foi aprovado o Projeto de Indicação
67/11, que autoriza a dispensa de Licença Ambiental para pequenos e médios produtores rurais, a fim de que estes possam
contrair empréstimos bancários para custeios agropecuários.
As outras proposições estão tramitando na Assembleia, dentre
elas, o Projeto de Lei 254/11, que regulamenta a contratação
de profissionais portadores de diploma de Comunicação pelo
Poder Público e o Projeto de Lei 249/11, que institui o Circuito
Turístico Religioso do Estado do Ceará, com o objetivo de divulgar os atrativos e eventos religiosos, estimulando o turismo
e o desenvolvimento socioeconômico estadual.
Esse ano, Carlomano Marques assumiu o cargo de presidente da Comissão de Seguridade Social e Saúde, onde se
empenha em tratar de assuntos relativos à saúde e assistência
social ao cidadão. A Comissão realizou 16 audiências públicas
para debater assuntos como fechamento de leitos psiquiátricos
e situação das emergências em hospitais de Fortaleza; as novas
diretrizes da Agência Nacional de Saúde - ANS e a insatisfação
dos usuários dos Planos de Saúde.
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leito deputado estadual pela primeira vez, ficou na
suplência nas eleições de 2006, mas exerceu boa
parte da legislatura anterior com a licença de três parlamentares. Integrante da ala moderada do Partido dos
Trabalhadores (PT) trabalhou na Secretaria Especial de
Agricultura e Pesca, no primeiro governo do ex-presidente Lula, área que é uma de suas prioridades enquanto
parlamentar, sendo de sua autoria a lei que instituiu o dia
estadual dos pescadores.
Como líder da Comissão de Desenvolvimento Regional, Minas e Pesca e vice-presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, o deputado ressalta a importância dos
investimentos no Estado, como a implantação da Siderúrgica no Porto do Pecém. Em debates realizados na Casa,
Dedé Teixeira destaca a Medida Provisória que proíbe o
fumo em ambientes fechados. Segundo ele, os pontos de
venda de cigarro não poderão mais ter propaganda, deverão apenas expor os produtos e suas advertências a saúde.
“A lei precisa ser pedagógica, para que a consciência vire
cultura”, considera.

leito o deputado estadual mais votado em 2002, volta
a Assembleia com a proposta de lutar, cada vez mais,
por segurança pública e educação e pela a valorização dos
profissionais destas áreas. Presidente da Comissão de Defesa Social, tem apresentado projetos na Casa, entre eles o
Projeto de Indicação destinado a modificar a lei de gratificação dos policiais cearenses. Ele quer aumentar o valor dos
benefícios aos PMs que resgatam armas das mãos de bandidos. Outro Projeto de Indicação de autoria do parlamentar
é a criação do departamento de repressão aos narcóticos,
que irá atuar no âmbito da Delegacia-Geral do Estado com
agentes de Polícia Civil.
Uma bandeira levantada pelo parlamentar é o combate
às drogas e à violência que vem crescendo no Ceará. Para
o deputado, é importante se discutir com a sociedade sobre o avanço do consumo das drogas e o recrudescimento
da violência no interior. “É necessário que população, organizações não governamentais e autoridades de segurança
pública se juntem para discutir esses problemas e buscar
soluções”, afirma.

deputada Eliane Novaes chegou à Assembleia Legislativa com o respaldo de ter sido a mulher mais bem votada na eleição de vereador em 2008. Economista de formação, com especialização em Engenharia de Transportes, tem
mais de 30 anos de carreira no serviço público. Participou de
movimentos sindicais, tendo integrado a diretoria colegiada
do Mova-se, o Sindicato dos Servidores do Estado. No Parlamento Estadual foi eleita presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Cidadania. Como primeira ação à frente da comissão, a deputada coordenou o processo de reestruturação
do escritório Frei Tito de Alencar.
A parlamentar atua em defesa dos movimentos populares,
servidores públicos, políticas de direitos humanos, juventude,
meio ambiente e a luta por maior transparência na fiscalização
do erário. Entre os projetos de lei que apresentou, estão o que
dispõe sobre a criação de novos abrigos para idosos na administração estadual; cria escolas de formação e educação ambiental; e concede abatimento de 50% nas passagens de ônibus
aos estudantes dos municípios que compõem as macrorregiões e Região Metropolitana de Fortaleza.
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Deputados

Fernanda Pessoa

Fernando Hugo

Ferreira Aragão

Heitor Férrer

Partido: PR
Base eleitoral: Maracanaú, Fortaleza, Jardim, Campos
Sales, Boa Viagem, Capistrano, Ubajara, Guaramiranga,
Aracati e Juazeiro do Norte.
Gabinete: 306
Telefone: 3277-2781/3277-2780
E-mail: depfernandapessoa@al.ce.gov.br

Partido: PSDB
Base eleitoral: Fortaleza, Jaguaruana, Ibaretama,
Itaitinga, Aquiraz, Capistrano, Crato, Eusébio, Tabuleiro
do Norte e Itapiúna
Gabinete: 113
Telefones: 3277-2527 / 3277-2528
E-mail: fhugo@al.ce.gov.br

Partido: PDT
Base eleitoral: Fortaleza, Sobral, Caucaia, Maracanaú,
Forquilha, Itapajé, São Benedito, Pacatuba, Umirim
e Redenção
Gabinete: 502
Telefones: 3277-2630 / 3277-2631
E-mail: ferreiraaragao@yahoo.com.br

Partido: PDT
Base Eleitoral: Fortaleza, Caucaia, Lavras da
Mangabeira, Jaguaretama, Maracanaú, Aquiraz,
Quixeramobim, Eusébio, Sobral e Aracoiaba.
Gabinete: 318
Telefones: 3277-2666 / 3277-2667
E-mail: heitorferrer@al.ce.gov.com.br
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om atuação até o dia 15 de setembro, a deputada Fernanda Pessoa é autora de 39 Projetos de Indicação, 13 Projetos de Lei, 403 requerimentos, com ações específicas para 67
municípios, e propôs 3 sessões solenes. Assinou o pedido de
CPI dos Banheiros; propôs uma Comissão na Assembleia para
acompanhar as obras do Dnit nas estradas federais que cortam
o Estado; reivindicou ao Governo do Estado que fossem feitos
investimentos de grande porte no Porto do Pecém; e foi uma
das organizadoras do PR Mulher na Região Metropolitana
(oportunidade para convocar os municípios para filiação).
Dentre os projetos, destacam-se os que sugerem a criação
do Centro de Reabilitação do Agressor, da Casa de Acolhimento à Mulher Violentada, dos núcleos de mediação comunitária, da Delegacia da Mulher em Limoeiro do Norte e
Aracati e do Centro de Atenção à Saúde do Idoso. Além disso,
os projetos envolvem temas como a implantação da meia passagem para todo Ceará; vacinação contra o HPV; proibição
de vendas de bebidas alcoólicas em locais próximos às escolas
durante horário de aula; e publicidade governamental contra
drogas, álcool e tabagismo e combate à dengue em depósitos.
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ormado em Medicina pela Universidade Federal do
Ceará, Fernando Hugo se destacou com seu trabalho
no atendimento às populações mais carentes do bairro de
Messejana. Ele inicia seu sexto mandato com o respaldo de
mais de 50 mil votos na última eleição. Tem sido um crítico severo dos governos municipal e estadual, destacando-se também à frente da Comissão de Defesa do Consumidor, uma das mais atuantes do Parlamento Cearense.
Preocupado com a boa aplicação dos recursos públicos, Fernando Hugo propõe a realização de seminário
para discutir o combate rigoroso à corrupção no País,
bem como a reforma política eleitoral no Brasil. Entre os
projetos de lei apresentados, destacam-se o que dispõe
sobre o Programa de Iniciação aos Direitos e Cidadania
nas escolas públicas do Estado do Ceará e o que reconhece o município de Tabuleiro do Norte como ‘Capital do
Caminhoneiro’ e inclui o Festival do Caminhoneiro no
Calendário Oficial de Turismo do Estado, sendo realizado na primeira semana de setembro.

epois de passar pela Câmara Municipal, como um dos
vereadores mais votados, Ferreira Aragão chegou a Assembleia Legislativa e já se encontra em seu segundo mandato.
Ao longo destes cinco anos no parlamento estadual, ele vem se
destacado em várias frentes de atuação. Uma delas foi levantar
a discussão sobre o problema das estradas que cortam o Ceará,
pressionando os órgãos federais na liberação de verbas para o
Estado. Essa pressão foi evidente quando participou do rally
que saiu de Sobral com destino a Fortaleza. Uma semana depois, o dinheiro foi liberado e a reforma das BR 222 iniciada.
O parlamentar também mostrou sua preocupação com
várias categorias, como deficientes físicos, idosos, policiais militares e bombeiros, e os jovens em geral. Com relação aos policiais, ele conseguiu estabelecer a elasticidade da idade para policiais militares e bombeiros nos concursos públicos de 28 para
30 anos. Este ano, o deputado assumiu a Comissão de Cultura
e Esportes, realizando importantes debates, como a discussão
sobre a Copa do Mundo. O principal objetivo da audiência pública foi procurar saber sobre o andamento das principais obras
para que Fortaleza receba os turistas torcedores em 2014.

eputado estadual mais votado em Fortaleza nas últimas eleições e por toda a legislatura anterior foi, praticamente, a única voz destoante na Assembleia Legislativa,
posicionando-se como oposição ao governo. É presidente
da Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento
Urbano e vice-presidente de Direitos Humanos. Tem como
prioridade parlamentar atuar na fiscalização das ações do
governo. Apresentou projetos de lei aprovados na Casa,
entre eles, o de número 174/2011 que denomina de João
Frederico Ferreira Gomes o Auditório do Anexo Euclides
Ferreira Gomes, da Assembleia Legislativa.
Outra propositura do parlamentar, de n° 02/2011, concede o Título de Cidadão Cearense ao Sr. Moacir Janer Cavalcante de Albuquerque Sá, brasileiro, natural de Recife,
Estado do Pernambuco. Em tramitação na Assembleia, o
projeto de lei número 281/2011 dispõe sobre o abatimento
em passagens intermunicipais de transportes rodoviários
para estudantes de 50% do preço da tabela.
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Deputados

Hermínio Resende

Idemar Citó

Júlio César Filho

Leonardo Pinheiro

Partido: PSL
Base Eleitoral: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Crateús,
Banabuiú, Nova Russas, Independência, Maranguape e
Tamboril.
Gabinete: 311
Telefones: 3277-2587 / 3277-2588
E-mail: hresende@al.ce.gov.com.br

Partido: DEM
Base Eleitoral: Pedra Branca, Aracati, Fortaleza, Itatira,
Trairi, Tauá, Jucás, Fortin, Acopiara e Granjeiro.
Gabinete: 515
Telefones: 3277-2913 / 3277-2914
E-mail: idemarcito@al.ce.gov.br

Partido: PTN
Base Eleitoral: Fortaleza e Maracanaú, Ocara, Pacatuba,
Maranguape, Redenção, Santana do Acaraú, Caucaia,
Barreira e Carnaubal.
Gabinete: 511
Telefones: 3277-2558 / 3277-2559
E-mail: depjuliocesarfilho@al.ce.gov.br

Partido: PSD
Base Eleitoral: Fortaleza, Morada Nova, Solonópole,
Iracema, Milha, Alto Santo, Jaguaretama, Quixadá,
Acopiara e Jaguaribe.
Gabinete: 504
Telefones: 3277-2974 / 3277-2975
E-mail: leonardopinheiro@al.ce.gov.br
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m sua atuação parlamentar tem desenvolvido ações direcionadas à edificação da justiça social, em especial,
em defesa da saúde e do setor agropecuário. Preocupado
com o aumento do trabalho infantil, apresentou projeto de
lei n° 12/2011 que dispõe sobre a afixação de placas informativas em áreas de grande potencial turístico e de circulação de pessoas, contendo a mensagem: “Não doe moedas
nos sinais de trânsito, não estimule o trabalho infantil”.
No setor cultural, apresentou dois projetos aprovados.
O primeiro de número 239/11, dispõe sobre a inclusão do
Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga no calendário
oficial de eventos do Estado. O segundo, n° 240/11, institui
no calendário oficial do Estado a Feira de Ovinocaprinocultura de Tejuçuoca – Tejubode. Outro projeto de autoria do parlamentar, aprovado na Casa, proíbe, no Ceará,
as instituições financeiras ou estabelecimentos comerciais,
de imprimir em papel térmico os recibos, comprovantes,
notas e cupons fiscais, entre outros documentos, que necessitem ser guardados pelo consumidor por período superior a um ano.
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Ú

nico parlamentar eleito pelo DEM, em 2010 retornou à
Assembleia para seu quarto mandato. 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. Apesar de ser representante da
região dos Inhamuns, teve maior concentração de votos em
Pedra Branca Aracati e Fortaleza. Além disso, atuou no Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado
do Ceará – SINDIÔNIBUS, exercendo as funções de diretor
efetivo, 2° secretário, delegado representante e diretor para
assuntos especiais.
Na Assembleia é vice-presidente da Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano. Em um de seus
pronunciamentos na Casa, criticou as péssimas condições
das estradas federais. Idemar defende a reforma político
partidária no Brasil. “Não dá mais para suportar a política nos moldes que está aí. Nós não podemos mais conviver
com essa situação”, enfatiza.

úlio César Filho é o mais jovem deputado estadual dessa legislatura, eleito em 2010 aos 24 anos. Presidente da
Comissão de Juventude, sua prioridade parlamentar é realizar um trabalho voltado aos jovens. Apresentou Projeto de
Lei n° 130/2011 que estabelece o dia 2 de maio como o Dia
Estadual de Prevenção e Combate ao Trabalho Indecente.
Outro projeto de autoria do parlamentar é o de n° 131/11
que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de Potencial Poluidor Degradador Médio ou Alto de contratarem
responsável técnico na área ambiental.
Propositura do deputado que está em tramitação na Assembleia é a Emenda Constitucional n° 7/11 que altera a denominação do Capítulo IX do Título VIII da Constituição
Estadual e modifica o seu artigo 272, para cuidar dos interesses da juventude. Segundo Júlio César Filho, a emenda ao
texto constitucional ao Estado se justifica no momento em
deixou de fazer constar o termo ‘jovem’; ato corrigido com
louvor pela referida Emenda 65 e agora se repara no texto da
Constituição Estadual.

stá em seu primeiro mandato como deputado estadual
e preside a subcomissão do Semiárido na Assembleia
Legislativa. Projeto de Indicação n° 219/11 aprovado e de
sua autoria, dispõe sobre a concessão, pelo Governo do Estado, de aparelhos tablets habilitados com tecnologia 3D
e acesso ilimitado à internet aos agentes de endemias em
serviço, no âmbito do Ceará. De acordo com o deputado, o
equipamento irá facilitar o trabalho dos servidores públicos,
principalmente os agentes comunitários de saúde que trabalham com pesquisas.
Outros três projetos de lei do deputado estão em tramitação na Casa. O primeiro, de n° 303/11, concede o Título
de Cidadão Cearense ao Pastor Silas Malafaia, psicólogo
formado pela Universidade Gama Filho. Já o de número
42/11 denomina Pacelli Maranhão o trecho da rodovia que
liga o município de Solonópole ao município de Banabuiú,
localizada na CE-153, na região do Sertão Central. O terceiro, de número 43/11, denomina Luiz Bezerra de Queiroz, a
rodovia que liga o município de Iracema ao município de
Ererê, localizada na CE-138, região do Vale do Jaguaribe.
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Deputados

Lucilvio Girão

Lula Moraes

Mário Hélio

Mírian Sobreira

Partido: PMDB
Base Eleitoral: Maranguape, Morada Nova, Maracanaú,
Eusébio, Russas, Pacatuba, Acaraú, Fortaleza e Itaitinga.
Gabinete: 301
Telefones: 3277-2674 / 3277-2675
E-mail: lucilviogirao@al.ce.gov.br

Partido: PcdoB
Base eleitoral: Fortaleza, Maranguape, Graça, Aracati,
Maracanaú, Tianguá, Caucaia, Acaraú, Sobral e Aquiraz.
Gabinete: 513
Telefone: 3277-2595/3277-2596
E-mail: lulamoraes@al.ce.gov.br

Partido: PMN
Base eleitoral: Fortaleza, Horizonte, Redenção, Canindé,
Itaitinga, Caucaia, Tururu, Acarape, Itapajé e Capistrano.
Gabinete: 302
Telefones: 3277-2939
E-mail: gabinete38@gmail.com

Partido: PSB
Base eleitoral: Iguatu, Acopiara, Fortaleza, Sobral,
Crato, Viçosa do Ceará, Quixelô, Santana do Acaraú,
Jucás e Juazeiro do Norte.
Gabinete: 309
Telefones: 3277-2995
E-mail: miriansobreira@al.ce.gov.br
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deputado, que está em seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa integra a bancada dos médicos e tem uma atuação voltada para as questões de saúde
da comunidade. Em debates realizados na Casa fez críticas ao setor de saúde no Brasil que, segundo ele, não
recebeu os investimentos necessários durante a gestão
do governo Lula.
Outra área que chama a atenção do parlamentar é o da
segurança pública. Ele vem debatendo sobre o aumento
do número de homicídios no país. “O Estudo Global de
Homicídios realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) revelou um dado muito preocupante: que o
Brasil é o primeiro no ranking de homicídios, dentre os
países da América do Sul”, observa. Em 2011, apresentou
o projeto de lei número 181/11 que considera Patrimônio
Cultural Imaterial do Estado do Ceará a Festa do Vaqueiro, realizada anualmente no distrito de Itapebussu, em
Maranguape. Segundo o deputado um manifesto cultural
que resgata a história de nosso povo e a preservação das
raízes nordestinas.
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ereador de Fortaleza por duas vezes, Lula Moraes renunciou ao cargo em 2007 para assumir a vaga de deputado
estadual deixada por João Ananias, que se licenciava para ocupar
o cargo de secretário de Saúde do Estado. Agora, ele retornou ao
parlamento após ser eleito com mais de 35.900 votos. Na Assembleia, o parlamentar preside a Comissão de Orçamento, Finanças
e Tributação, destacando a importância das peças orçamentárias,
como o Plano Plurianual 2012/2015 e a Lei do Orçamento Anual
LOA-2012. Lula também é presidente do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia, realizando vários
debates no capital e Interior do Estado.
Entre os projetos de lei apresentados pelo deputado, em
2011, está o que cria o Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, além do projeto de resolução que
institui o Prêmio Assembleia Legislativa de História do Ceará,
como forma de fomentar a cultura do Estado. Entre as audiências públicas promovidas pelo parlamentar, destacam-se a
que discutiu a poluição hídrica em Fortaleza, que afeta grande
parte do litoral da capital; e o Plano Brasil Sem Miséria, do
Governo Federal, que tem como meta tirar da extrema pobreza mais de 16 milhões de brasileiros.

deputado Mário Hélio elaborou três projetos, em 2011,
que estão em fase de tramitação na Assembleia. O Projeto de Indicação 87/11 dispõe sobre a isenção do ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação), nas operações internas com
automóveis de passageiros para utilização como táxi. Outro
projeto do parlamentar, de indicação n° 156/11, tem o objetivo
de criar a “Escola que desejamos” na Rede Pública Estadual,
uma instituição mais segura, com ensino de qualidade e que a
comunidade também possa interagir.
Este ano, Mário Hélio foi nomeado para o cargo de integrante das comissões de Direitos Humanos e Cidadania; e de
Viação e Transporte e Desenvolvimento Urbano. O deputado
participou de reuniões e audiências públicas e fez pronunciamentos sobre assuntos relacionados à segurança pública nos
bairros de Fortaleza, atuação intermunicipal de taxistas e sistema de transporte público na Capital.

omo vice-presidente da Comissão de Seguridade Social
e Saúde, a deputada apresentou projeto de indicação que
prevê a instalação de leitos de UTI’s nas sedes de municípios
regionais de saúde, com hospitais polos.
A parlamentar levou para discussão no Plenário da AL a
questão dos transportes de passageiros, cobrando das autoridades solução para os proprietários de veículos que ficaram de
fora das licitações de linhas ganhas pelas cooperativas locais.
Mírian Sobreira conseguiu fazer valer a decisão de permanência
dos transportes da zona rural de Quixelô e em qualquer outro
município indo para Iguatu, sem parar até o destino previsto. A
medida favoreceu a quem tem ônibus com menos de 15 anos.
O tema da extrema pobreza e o programa federal de Erradicação da Pobreza foram debatidos na AL, a partir de solicitação da deputada, que é presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior.
A parlamentar requereu ao Tribunal de Justiça do Estado
a criação de varas especializadas da Infância e Juventude em
Sobral e Juazeiro. Também enviou à Secretaria de Desenvolvimento Agrário pedido de liberação de projetos de abastecimento d’água, já aprovados pelo setor técnico daquela Pasta.
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Deputados

Moésio Loiola

Osmar Baquit

Patrícia Saboya

Rachel Marques

Partido: PSD
Base eleitoral: Campos Sales, Forquilha, Fortaleza,
Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ibicuitinga, Mucambo,
Quixeré, Salitre, Tianguá, Tururu e Viçosa do Ceará.
Gabinete: 321
Telefones: 3277-2536
E-mail: mloiola@al.ce.gov.br

Partido: PSD
Base eleitoral: Araripe, Assaré, Banabuiú, Campos Sales,
Chaval, Choró, Graça, Ibaretama, Ipaumirim, Itaiçaba,
Mombaça, Moraújo e Quixadá
Gabinete: 519
Telefones: 3277-2928
E-mail: osmarb@al.ce.gov.br

Partido: PDT
Base eleitoral: Fortaleza, Tauá, Pedra Branca,
Ararendá, Sobral, Maracanaú, Caucaia, Pacajus,
Arneiroz e Horizonte
Gabinete: 114
Telefones: 3277-2553 / 3277-2555
E-mail: patriciasaboya@al.ce.gov.br

Partido: PT
Base eleitoral: Quixadá, Banabuiú, Capistrano, Choró,
Fortaleza, Ibaretama, Ibicuitinga, Itapiúna, Madalena,
Ocara e Senador Pompeu
Gabinete: 313
Telefones: 3277-2972 / 3277-2973
E-mail: rachelmarques@al.ce.gov.br
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m 2011, o deputado Moésio Loiola propôs cinco matérias, das quais, três destas foram aprovadas, como o
Projeto de Lei nº 66/11, que considera de Utilidade Pública
o Centro Espírita Assistencial de Ubajara, por desenvolver
na comunidade trabalhos sociais, religiosos e filantrópicos
envolvendo crianças, jovens e idosos. Já o Projeto de Lei nº
69/11, considera de Utilidade Pública a Associação Cultural
Arte na Praça de Guaraciaba do Norte, que atua na socialização e proteção à criança e ao adolescente, utilizando a arte
como meio transformador.
O parlamentar integra as comissões de Fiscalização e
Controle; de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semi-Árido; e de Viação Transporte Desenvolvimento Urbano.
Em 2011, o deputado realizou pronunciamentos, participou
de reuniões, audiências públicas e debates relacionados à
temas atuais, como combate à corrupção, situação das estradas, saúde pública e segurança pública.
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deputado estadual Osmar Baquit assumiu, em 2011, a
presidência da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços, que promoveu reuniões e audiências públicas abordando questões sobre o turismo regional, licenciamento ambiental, dentre outros. O parlamentar também
exerce o cargo de vice-presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, além de integrar as comissões, de
Defesa Social e de Direitos Humanos e Cidadania.
Em 2011, o parlamentar realizou diversos pronunciamentos e participou de reuniões e audiências públicas sobre temas
que afetam à sociedade.

epois de oito anos como senadora da República, onde se
destacou como presidente da CPI da Exploração Sexual,
Patrícia Saboya retorna à Assembleia Legislativa para o seu segundo mandato. Entre os destaques de 2011 está sua atuação na
presidência da Universidade do Parlamento Cearense, pautando
o trabalho na criação de um espaço voltado para a capacitação
dos servidores da Casa e para a sociedade civil. Em sua gestão foram criadas turmas de Pós-Graduação na área de Administração
Legislativa e Ciências, Políticas, Sociedade e Governo.
Além da questão educacional, a deputada também dedicou sua atuação, em 2011, a outros segmentos. Em junho ela
requereu uma audiência pública para discutir a campanha estadual “Ceará Sem Homofobia”, bem como temas ligados ao
Movimento LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transsexuais) da Secretária do Trabalho e Desenvolvimento
Social do Estado. Patrícia também apresentou projeto de indicação que objetiva incentivar boa conduta no trânsito, premiando os motoristas que não cometerem infrações de trânsito no exercício anterior ao licenciamento anual obrigatório
com descontos no IPVA de até 10%

deputada estadual Rachel Marques propôs, em 2011,
25 matérias, das quais 13 destas foram aprovadas.
Dentre elas, destacam-se o Projeto de Indicação 85/11,
que tem a finalidade de disponibilizar atendimento psicológico para alunos de estabelecimentos educacionais
da rede pública do Estado; o Projeto de Indicação 112/11,
que determina a criação de centros especializados que
promovam a inclusão digital para pessoas com qualquer
tipo de deficiência; e o Projeto de Indicação 114/11, que
dispõe sobre diretrizes para a prevenção e combate do
trabalho infantil no Ceará.
A parlamentar assumiu a presidência da Comissão de
Educação, engajando-se em projetos e audiências públicas
que abordaram questões relacionadas à educação para pessoas com deficiência visual, autistas e crianças portadoras da
Síndrome de Down, além de seminários que apresentaram
debates sobre o Plano Nacional de Educação PNE (20112020) e sobre a importância dos mecanismos de comunicação na aprendizagem escolar.
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Deputados

Roberto Mesquita

Rogério Aguiar

Ronaldo Martins

Sérgio Aguiar

Partido: PV
Base Eleitoral: Fortaleza, Amontada, Aracati,
Itarema, Caridade, Itapipoca, Apuiarés, Itaitinga,
Barreira e Paramoti.
Gabinete: 312
Telefones: 3277-2915 / 3277-2916
E-mail: robertomesquita@al.ce.gov.com.br

Partido: PSD
Base Eleitoral: Fortaleza, Marco, Massapé, Santana do
Acaraú, Bela Cruz, Itapajé, Morrinhos, Guaraciaba do
Norte, Miraíma e Carnaubal.
Gabinete: 510
Telefones: 3277-2658 / 3277-2659
E-mail: raguiar@al.ce.gov.com.br

Partido: PRB
Base eleitoral: Caucaia, Fortaleza, Maracanaú, Eusébio,
Aquiraz, Maranguape, horizonte, Itaitinga, Pacatuba
e Sobral
Gabinete: 512
Telefones: 3277-2901 / 3277-2902
E-mail: ronaldomartins@al.ce.gov.br

Partido: PSB
Base Eleitoral: Camocim, Granja, Ipu, Fortaleza,
Barroquinha, Bela Cruz, Chaval, Itapajé, Uruoca e
Ibiapina
Gabinete: 504
Telefones: 3277-2978 / 3277-2979
E-mail: dep.sergioaguiar@al.ce.gov.br

E

R

O

V

leito vereador de Fortaleza, em 2008, legislatura na
qual chegou a ser 2° secretário da Mesa Diretora, deixou o cargo em 2011 para assumir uma vaga como deputado estadual. Sua atuação parlamentar procura sensibilizar
a sociedade para o equilíbrio entre o progresso e o meio
ambiente. Na Casa, possui dois projetos de lei que estão
em tramitação. O primeiro, de número 132/2011, que determina que os veículos automotores alocados a serviço do
poder público devam ser identificados externamente com
faixa adesiva. O segundo, de n° 278/2011, denomina de
Raimundo Célio Rodrigues a Escola Estadual Profissionalizante de Pacatuba.
Dentre os projetos de Indicação aprovados na Assembleia, destacam-se o de número 62/2011 que institui a
isenção do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços (ICMS), dos produtores oriundos da
agricultura familiar fornecidos para a merenda escolar nos
municípios cearenses; o de número 76/2011, que dispõe sobre a criação de uma taxa de 5% da alíquota do ICMS para
todos os agrotóxicos utilizados no agronegócio.
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ogério Aguiar é autor do Projeto de Lei 289/2011, em
tramitação na Assembleia Legislativa, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da assistência psicopedagógica na rede pública de Ensino Fundamental e Médio do Estado do Ceará. Segundo o parlamentar, esse projeto tem como objetivo prevenir
e acompanhar as dificuldades que possam surgir no âmbito
escolar, envolvendo alunos, pais, professores e responsáveis.
O deputado apresentou diversos projetos de indicação,
em 2011. Dentre os aprovados pela Casa, destacam-se os de
n° 57/2011 e 58/2011, que solicitam ao Governo do Estado a
criação da Delegacia da Criança e do Adolescente nas microrregiões de Sobral e Itapipoca, respectivamente. A primeira irá
atender aos municípios de Cariré, Forquilha, Graça, Groaíras,
Irauçuba, Massapé, Miraíma, Mucambo, Pacujá, Santana do
Acaraú, Senador Sá e Sobral; enquanto a segunda, às cidades
de Amontada, Itapipoca e Trairi.
Já o projeto de Indicação nº 39/11 visa a criação da Rede
Estadual de Apoio de Divulgação de Imagens de Crianças e
Adolescentes desaparecidos, em convênio com as câmaras
municipais do Estado.

ano de 2011 marcou o terceiro mandado do deputado
Ronaldo Martins à frente da Ouvidoria da Assembleia
Legislativa. Neste período, o órgão recebeu mais de cinco mil
demandas. O ano foi marcado pela intensificação dos treinamentos ofertados pela Ouvidoria na capacitação de servidores
das câmaras municipais e prefeituras, estimulando o processo
de implantação de novas unidades de ouvidorias públicas.
No parlamento, Ronaldo Martins tem buscado a conscientização da população sobre a carga tributária praticada
no Estado. Em 2011 ele apresentou o Projeto de Lei 146/2011
que obriga os estabelecimentos comerciais a divulgarem
os percentuais e valores nominais dos tributos sobre cada
mercadoria vendida. A matéria já recebeu parecer favorável
das Comissões, e está pronta para ser votada em Plenário.
Ronaldo Martins também se preocupa com a proliferação
de produtos piratas, tanto que apresentou o Projeto de Resolução 264/2011, que propõe ao Executivo o cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS das
empresas que comercializem qualquer produto falsificado,
adulterado ou contrabandeado.

ice-presidente da Comissão de Indústria, Comércio,
Turismo e Serviço, o deputado Sérgio Aguiar tem
pautado a sua permanência na Assembleia Legislativa em
benefício e desenvolvimento do trade turístico para o Estado. Dentre as suas ações em 2011, destacam-se o Projeto
de Lei que institui o Turismo Rural na Agricultura Familiar do Estado do Ceará. Com o objetivo de promover o
desenvolvimento rural sustentável pelos agricultores familiares, o projeto, aprovado pela Casa, visa o respeito ao patrimônio cultural e natural com geração de renda e trabalho no meio rural, resultando em melhoria das condições
de vida da região.
Com base eleitoral na região de Camocim, o parlamentar celebrou um convênio junto ao Ministério das Cidades
para construção de casas naquele município. A solicitação
foi realizada por Sérgio Aguiar através do Programa de Cooperação Federativa (PCF). O recurso do programa é disponibilizado pela Casa Civil do Estado do Ceará, que autoriza
a Secretaria das Cidades a fazer o investimento de acordo
com o plano de trabalho, objetivo e custo da obra.
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Deputados

suplentes

Sineval Roque

Vanderley Pedrosa

Welington Landim

Adail Carneiro

Partido: PSB
Base eleitoral: Crato, Aiuaba, Tarrafas, Potengi, Assaré,
Nova Olinda, Jati, Campo Sales, Araripe e Antonina do
Norte.
Gabinete: 305
Telefones: 3277-2562 / 3277-2563
E-mail: sroque@al.ce.gov.br

Partido: PTB
Base Eleitoral: Fortaleza, Caucaia, Nova
Russas, Croata, São Benedito, Canindé, Ipueiras,
Guaraciaba do Norte, Ipu e Hidrolândia
Gabinete: 506
Telefones: 3277-2976 / 3277-2977
E-mail: dep.vanderleypedrosa@al.ce.gov.br

Partido - PSB
Base Eleitoral: Brejo Santo, Missão Velha, Jardim,
Porteiras, Quiterianópolis, Mauriti, Fortaleza, Penaforte,
Milagres e Assaré
Gabinete: 111
Telefones: 3277-2822 / 3277-2823
E-mail: www.welingtonlandim.com.br

Partido: PDT
Base eleitoral: Russas, Morada Nova, Tabuleiro do
Norte, Santa Quitéria e Bela Cruz
Gabinete: 307
Telefone: 3277-2652 /3277-2653
E-mail: adailcarneiro@al.ce.gov.br

À
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E

E

frente da Comissão de Fiscalização e Controle da
Casa, o deputado Roque sugeriu que, em cada secretaria estadual, seja implantado setor de controle interno
preventivo para acompanhar a formalização e execução
dos contratos dos convênios. Apresentou Projeto de Indicação que cria o programa de auxílio técnico-operacional aos municípios com o objetivo de prestar assistência
aos municípios cearenses de pequeno porte na divulgação
de suas receitas e despesas.
No setor de infraestrutura, apresentou requerimentos
e enviou ofícios às secretarias correspondentes solicitando a recuperação asfáltica da estrada que liga a cidade do
Crato ao distrito de Santa Fé, a abertura de dois retornos,
com a colocação de semáforos, na Av. Padre Cícero, e a reconstrução da ponte da Vila São Bento, na cidade cratense.
Lutou pela instalação de uma Escola de Educação Profissional, no Crato, que está em construção.
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om foco no desenvolvimento de políticas culturais e sociais, o deputado Vanderley Pedrosa propôs o Projeto de
Lei que considerada de Utilidade Pública a Fundação Educacional e Cultural Papai Noel, entidade civil, sem fins lucrativos,
com sede em Jaguaruana, que tem como objetivo assegurar o
acesso ao aprendizado através da inclusão digital, incentivando e despertando naquela comunidade o interesse constante
pelo conhecimento, além de promover a cultura, garantindo
um acesso democrático à população.
A instituição tem ainda como finalidade promover, coordenar e executar projetos e programas relacionados à saúde,
tanto na assistência aos mais carentes, como na formação
de convênios com órgãos públicos e no desenvolvimento de
pesquisas em parceria com universidades públicas.
O parlamentar integra as comissões de Fiscalização e Controle, Defesa Social, e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

m seu quarto mandato, o deputado Welington Landim
vem, deste que chegou à Casa, promovendo um atuante
trabalho na Assembleia Legislativa. Dentre as suas realizações,
em 2011, destaca-se a proposta de Projeto de Lei proibindo
o uso de capacetes ou qualquer outro objeto que dificulte a
identificação nas agências bancárias, instituições financeiras e
estabelecimentos comerciais e públicos no Ceará. O objetivo é
desestimular as chamadas “saidinhas bancárias”.
De acordo com o parlamentar, essa iniciativa é apenas o
primeiro passo. As instituições serão obrigadas a adotar providências, divulgando a respectiva proibição, colocando cartazes em locais de fácil percepção com o numero da Lei e os dizeres: “Proibido uso do capacete para ingresso e permanência
neste local”, para que a legislação seja cumprida.
Este ano, Welington Landim propôs ainda o Projeto de Lei
que estabelece o dia 21 de Setembro no Ceará, como o Dia
Estadual de Conscientização da Doação de Órgãos e Tecidos.
Landin é, atualmente, vice-presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação e integrante da Comissão de
Fiscalização e Controle.

mpresário do setor da construção civil, Adail Carneiro
iniciou na vida pública em 2006, conseguindo a segunda suplência de deputado estadual. Em 2008, foi candidato a vice-prefeito do município de Russas. No mesmo ano,
como suplente, assumiu a cadeira do deputado Hermínio
Resende. Em 2011 retornou a Assembleia Legislativa, em
novembro último, na vaga aberta pelo pedido de licença do
deputado Delegado Cavalcante.
Em seus pronunciamentos, o deputado tem ocupado
a tribuna para abordar assuntos referentes à saúde da população e sobre a malha viária do Estado. Ele vem solicitando aos órgãos competentes a liberação de recursos para
investimento na melhoria das rodovias estaduais, com destaque para as estradas do município de Russas. Em relação
ao tema da saúde, o parlamentar solicitou à Casa audiência
pública para definir estratégias de combate à dengue, como
também um debate para discutir a melhoria da qualidade
de vida aos portadores do vírus HIV, bem como o tratamento e prevenção da AIDS no Estado.
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Ana Paula Cruz

Antonio Carlos

Capitão Wagner

Cirilo Pimenta

Partido: PRB
Base eleitoral: Juazeiro do Norte, Assaré, Cariús, Jucás,
Nova Olinda, Santana do Cariri.
Gabinete: 305
Telefones: 3277-2563
E-mail: epovo@al.ce.gov.br

Partido: PT
Base eleitoral: Fortaleza, Maracanaú, Crato, Caucaia,
Baturité Morada Nova, Pacajus, Moraújo, Bela Cruz e
Nova Olinda.
Gabinete: 317
Telefones: 3277-2829
E-mail: antoniocarlos@al.ce.gov.br

Partido: PR
Base eleitoral: Fortaleza e Região Metropolitana
Gabinete: 306
Telefones: 3277-2780 / 3277-2781
E-mail: epovo@al.ce.gov.br

Partido: PSD
Base eleitoral: Banabuiú, Boa Viagem, Monsenhor
Tabosa, Pedra Branca, Quixeramobim, Quixadá, São
Gonçalo do Amarante e Senador Pompeu.
Gabinete: 321
Telefone: 3277-2566/3277-2567
E-mail: Cirilo@al.ce.gov.br
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deputada Ana Paula Cruz elaborou quatro projetos,
em 2011, que estão em tramitação na Assembleia,
dentre eles, o Projeto de Lei nº 292/11, que tem o objetivo
de disponibilizar reserva de assentos para pessoas obesas
em repartições públicas estaduais. Outro projeto da parlamentar, de Indicação n° 283/11, consiste na concessão de
aparelhos tablets habilitados com tecnologia 3G e acesso
ilimitado à Internet, por parte do Governo do Estado, aos
professores da rede pública estadual de ensino.
Em 2011, Ana Paula Cruz realizou pronunciamentos,
participou de audiências públicas e discussões relativas à
temas, como melhorias nas estradas, violência, dependência
química e outros.
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E

m seu primeiro mandado na Assembleia Legislativa,
o deputado Antônio Carlos tem se destacado como
líder do governo Cid Gomes. Em outubro último foi escolhido, durante reunião da Comissão de Orçamento,
Finanças e Tributação, para ser o relator da mensagem
do Executivo referente a Lei Orçamentária Anual (LOA)
para 2012. Ele também exerceu a relatoria em outras
mensagens, como a que criou a Política de Segurança Alimentar e Nutricional, o Sistema de Segurança Alimentar
e Nutricional do Ceará.
Outro ponto que mereceu atenção do deputado, em
2011, se refere à juventude. Em maio, Antônio Carlos promoveu o seminário “Juventude e Trabalho – a crítica ao
trabalho indecente”, para discutir a inserção dos jovens no
mercado e a luta por trabalho decente e vida digna. O parlamentar também conseguiu a aprovação da Lei 14.990/11
que institui o 25 de maio como Dia Estadual da África e
inclui a data no calendário de eventos do Estado. A ideia é
instituir mais uma data de luta contra o racismo e a opressão
da população negra.

streante na Assembleia Legislativa, Capitão Wagner tem
voltado a sua atuação para as discussões sobre a segurança pública no Ceará. As remunerações deficitárias para
os militares, consideradas, segundo o parlamentar, como a
segunda pior do País, a falta de definição da carga horária e
os casos de assédio moral nas corporações foram alguns dos
temas que entraram no debate do parlamentar. O deputado
também se dedicou à defesa dos direitos humanos e a melhoria trabalhista dos policiais civis, militares, bombeiros,
guardas municipais e agentes penitenciários.
Dentre os projetos de lei que apresentou na Casa estão: a
criação da Semana Estadual de Combate ao Uso de Drogas;
a garantia ao policial militar de voltar à ativa após assumir
um cargo ou função temporária no poder público; a instituição do Dia do Sindicalista, em 12 de setembro; e a criação da Comissão Estadual de Prevenção a Emergências com
Produtos Perigosos no Ceará.

om a bagagem de três mandatos como deputado estadual, Cirilo Pimenta retornou ao parlamento para
ocupar a vaga do deputado João Jaime. Natural de Quixeramobim, Cirilo iniciou sua vida pública como vereador
em sua cidade natal. Na Câmara, abriu espaço para a organização popular através das associações de produtores
e trabalhadores rurais e urbanos. Em 1990, foi eleito, pela
primeira vez, para Assembleia Legislativa, repetindo o feito em 1994 e 2006.
Em 1996, Cirilo Pimenta conquistou o cargo de prefeito de Quixeramobim, cuja gestão teve como foco principal
o investimento em projetos voltados para desenvolvimento sustentável e emprego. Implantou o Distrito Industrial
no munícipio, com destaque para os setores calçadista e
agroindustrial, com a geração de seis mil empregos diretos
e quatro mil indiretos. Outro destaque de sua administração foi o projeto Pingo D’Água, que consistiu em perfuração de poços rasos em áreas de aluvião. O projeto, inclusive, foi encampado pelo governo do Estado, com o nome
de Poços do Sertão.
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Danniel De Oliveira

Dra. Silvana

Dr Pierre

Inês Arruda

Partido: PMDB
Base eleitoral: Milagres, Lavras da Mangabeira,
Fortaleza, Catarina, Juazeiro do Norte, Cedro,
Guaraciaba do Norte, Ipaumirim, Fortim e Caririaçu
Gabinete: 508
Telefones: 3277-2640
E-mail: gabdannieloliveira@yahoo.com.br

Partido: PMDB
Base eleitoral: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú,
Horizonte, Sobral e Itapajé
Gabinete: 313
Telefone: 3277-2830/3277-2831
E-mail: silvana.oliveira@al.ce.gov.br

Partido: PcdoB
Base eleitoral: Crateús, Fortaleza e municípios da
região dos Inhamus
Gabinete: 513
Telefone: 3277-2595/3277-2596
E-mail: epovo@al.ce.gov.br

Partido: PMDB
Base Eleitoral: Fortaleza, Caucaia
Gabinete: 514
Telefones: 3277-2584 / 3277-2585
E-mail: deputadainesarruda@hotmail.com

D

anniel de Oliveira está em seu primeiro mandato
como deputado estadual. Universitário do curso de
Direito da Universidade de Fortaleza (Unifor), ele foi o deputado mais votada no seu município de origem, ficando na
suplência do partido.
Sua atuação na Assembleia tem sido marcada, principalmente, por sua presença em diversas comissões técnicas
como Constituição, Justiça e Redação; Orçamento, Finanças e Tributação; Indústria, Comércio, Turismo e Serviços;
Fiscalização e Controle; e Cultura e Esporte. Aprovou seis
Projetos de Lei, nove Projetos de Indicação e mais de 150 requerimentos. Danniel de Oliveira integra atualmente o Conselho Estadual do Meio Ambiente, bem como o Conselho
Estadual Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos
e o Conselho Estadual de Juventude. Também está presente
na subcomissão para avaliar a problemática das drogas no
Estado do Ceará e a eficácia das políticas de enfrentamento
a esse problema, e na presidência da Capcopa 2014.
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S

uplente na Assembleia Legislativa do Ceará, Dra.
Silvana, iniciou, em 2011, suas atividades como deputada estadual. Nesse período, a parlamentar realizou
pronunciamentos e participou de discussões relativas
aos temas, religiosidade, esportes, educação, artes, saúde
mental e outros.
Durante o mandato, a deputada elaborou sete projetos,
que estão em fase de tramitação, dentre eles, o Projeto de Lei
n° 302/11, que tem como objetivo autorizar o livre acesso
de ministros de cultos religiosos evangélicos nos presídios e
nas instituições destinadas a recuperação de menores infratores. Outra proposição da parlamentar está relacionada à
educação. É o projeto de lei n° 285/11, que solicita o retorno
das disciplinas de OSPB (Organização Social e Política Brasileira) e Educação Moral e Cívica (EMC) ao currículo das
escolas do Estado do Ceará.

N

atural de Crateús, Antônio Pierre Aguiar Neto, o Dr
Pierre, chegou a Assembleia Legislativa em substituição ao deputado Lula Moraes. Médico ortopedista e
traumatologista com especialização no Instituto de Traumato-ortopedia do Hospital das Clínicas da Universidade
de São Paulo, atualmente exerce a medicina em várias unidades do Estado, como Instituto Dr. José Frota, Hospital
Geral de Fortaleza, Hospital São Lucas, em Crateús, e Hospital Municipal de Aracati.
Entrou para a política em 2009, filiando-se ao PCdoB.
Tem como uma de suas bandeiras o desenvolvimento econômico e humano da região dos Inhamus, pois, segundo ele,
apesar de possuir 17% do território do Ceará, a região tem
apenas 7% da população do Estado. Para tanto, ele defende
mais investimentos nas áreas de saúde, educação e infra-estrutura para aquela localidade.

E

leita deputada estadual, em 1998, com a maior votação do Estado do Ceará, reeleita em 2002, renunciou
em 2004 para assumir a Prefeitura de Caucaia. A atuação
parlamentar é voltada, sobretudo, na defesa da mulher, da
criança, do adolescente e dos idosos. Tem destacado a importância da ‘primeira infância’, um assunto, segundo a parlamentar, fundamental para o desenvolvimento humano e
que exige necessárias ações de políticas públicas no sentido
de assegurar uma assistência às crianças mais carentes.
Para Caucaia, a deputado apresentou o Projeto de Lei
número 73/2011 que reconhece o município como a Capital
do Surf e Kitersurf do Estado do Ceará, aprovado pela Casa.
A deputada apresentou ainda um Projeto de Indicação que
requer envio de ofício à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), solicitando a implantação do Programa ABC – Aprender, Brincar e Crescer, no município de
Cariús, aprovado em discussão única.
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Mailson Cruz

Nenen Coelho

Paulo Duarte

Perboyre Diógenes

Partido: PRB
Base eleitoral: Limoeiro do Norte, Fortaleza, Russas,
Quixeré, Morada Nova, Jaguaretama, Tabuleiro do
Norte, Iracema, São João do Jaguaribe e Sobra.
Gabinete: 308.
Telefones: 3277-2569/3277-2568.
E-mail: limoeiro21@hotmail.com

Partido: PSD
Base eleitoral: Crateús, Independência, Novo Oriente e
Quiterianópoles.
Gabinete: 510
Telefone: 3277-2658/3277-2659
E-mail: nenencoelho@al.ce.gov.br

Partido: DEM
Base eleitoral: Limoeiro do Norte, Russas, Quixeré, São
João e Jaguaruana.
Gabinete: 515
Telefone: 3277-2913/32772914.
E-Mail: epovo@al.ce.gov.br

E

N

Partido: PSL
Base eleitoral: Saboeiro, Catarina, Acopiara,
Iguatú, Quixelô, Jucás, Cariús, Salitre, Campos
Sales, Antonina do Norte, Aiuaba, Arneiroz,
Altaneira, Abaiara, Carnaubal e Mauriti.
Gabinete: 506
Telefone: 3277-2545/3277-2546
E-mail: pdiogenes@al.ce.gov.br

P

S

ngenheiro agrônomo, com especialização e mestrado em
irrigação e drenagem, Mailson Cruz foi diretor de irrigação da Secretaria de Agricultura do Estado, durante o governo
de Ciro Gomes, e secretário da Educação e de Administração
e Finanças de Limoeiro do Norte, sua principal base eleitoral.
Atualmente é professor assistente da Universidade Estadual
do Ceará (Uece).
Depois de conquistar a primeira suplência de seu partido, o PRB, do qual é presidente da executiva regional, Mailson
chegou ao Parlamento Estadual em junho de 2011, substituindo Francisco Pinheiro que assumiu a Secretaria de Cultural
do Estado (Secult). Para seu primeiro mandato, ,o deputado
foca a atuação em temas que envolvem ciência, tecnologia e
educação profissional. Atualmente ele integra, como suplente,
várias comissões técnicas como as de Desenvolvimento Regional, Minas e Pesca; Meio Ambiente e Desenvolvimento do
Semiárido; e Fiscalização e Controle.
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enen Coelho exerce pela segunda vez o mandato de
deputado estadual. Em 2011, propôs cinco matérias,
sendo quatro projetos de lei, que estão em fase de tramitação, e um Projeto de Indicação, n° 127/11, já aprovado,
que autoriza o Governo do Estado a estadualizar a rodovia
que liga o município de Novo Oriente, no Ceará, à cidade
de São Miguel do Tapuio, no Piauí. Essa matéria visa melhorar o trânsito e oferecer condições de desenvolvimento
econômico à região de Novo Oriente. Além disso, Nenen
Coelho realizou pronunciamentos, participou de audiências públicas e debates envolvendo temas como, condições
de moradia, valorização profissional, situações das estradas, entre outros.

aulo Duarte chegou ao Parlamento Estadual em 1991,
representando o Vale do Jaguaribe. Em 2011, retornou
à Casa com a licença do colega Idemar Citó. Advogado,
ele possui cursos de Agente Federal, da Academia Nacional de Polícia Federal, em Brasília; de delegado da Polícia
Federal e de extensão e acompanhamento de Controle do
Crime Organizado no FBI. Já ocupou a chefia do Setor
Fazendário do Departamento de Polícia Federal do Ceará
e foi nomeado chefe do Setor de Entorpecentes no mesmo departamento. Foi ainda sub-secretário de Segurança
Pública do Estado e secretário na mesma pasta, de 1997 a
1999. Exerceu também o cargo de Secretário de Justiça, de
1995 a 1998.

uplente na Assembleia Legislativa do Ceará, em 2011,
Perboyre Silva Diógenes, exerce pela segunda vez o
mandato de deputado estadual. O parlamentar participou de sessões plenárias, audiências públicas e debates,
além de realizar pronunciamentos sobre assuntos como,
política, corrupção, emancipação e agropecuária. O deputado Perboyre Diógenes também propôs o projeto nº
212/11, que está tramitando na Casa e, se aprovado, vai
renomear de Almeida Duarte, a barragem Muquém, localizada em Cariús.
O deputado é formado em Medicina, com especialidade
em Otorrinolaringologia. Ingressou na vida pública elegendo-se prefeito de Saboeiro, município que administrou por
três mandatos, sendo que no último, em 2006, renunciou ao
cargo na prefeitura para candidatar-se a deputado estadual,
sendo eleito no mesmo ano.
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Suplentes

Professor Teodoro

Partido: PSD
Base Eleitoral: Fortaleza, Sobral, Beberibe,
Reriutaba, Forquilha, Crateús, Maracanaú,
Aracoiaba, Caucaia e Varjota
Gabinete: 112
Telefones: 3277-2930 / 3277-2931
E-mail: profteodoro@al.ce.gov.br

E

m 2011, o deputado Professor Teodoro continuou a sua
defesa por uma educação de qualidade para todos os cearenses. Mas não foi apenas a educação que mereceu destaque
nos debates do parlamentar no Plenário da Casa. Um dos seus
projetos de Lei para este ano foi considerar de Utilidade Pública Estadual o Instituto de Apoio aos Pacientes de Câncer
(IAPC). A instituição é uma associação civil sem fins econômicos e que possui caráter organizacional, filantrópico, assistencial e beneficente.
Com sede e foro no município de Sobral, o IAPC é destinado a promover a educação para a saúde, o diagnóstico
precoce e a melhoria da qualidade de vida do paciente com
câncer, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de
atender a todos, independente de classe social, nacionalidade,
sexo, raça, cor ou crença religiosa.
Nesta legislatura, o parlamentar integra as comissões de
Orçamento, Finanças e Tributação; de Educação; Ciência,
Tecnologia e Educação Superior; e a Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público.
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Licenciados em cargos do governo

Tomaz Holanda

Partido: PMN
Base eleitoral: Fortaleza
Gabinete: 302
Telefone: 3277-2939/ 3277-2940
E-mail: tomazholanda@hotmail.com

E

m suas atividades como deputado estadual, em 2011, Tomaz Holanda realizou pronunciamentos e participou de
discussões sobre segurança pública, educação, saúde e dependência química.
No Plenário, o deputado enalteceu a questão do atendimento nos hospitais públicos de Fortaleza, informando que,
além de tratar os doentes do município, os hospitais da capital
também recebem pacientes de outras cidades e estados. Segundo Tomaz Holanda, nunca houve tanto investimento na
saúde quanto na atual gestão municipal. “Antes apenas 15%
dos recursos eram direcionados à saúde. Hoje, já chegamos
aos 50%”, completou.

Camilo Santana

Gony Arruda

Partido: PT
Base eleitoral : Barbalha, Juazeiro do Norte, Fortaleza,
Mauriti, Crato, Quixeramobim, Itapipoca, Senador
Pompeu, Morrinhos, e Piquet Carneiro.
Cargo atual: Licenciado para ocupar o cargo de
Secretário Estadual das Cidades.

Partido:PSD
Base eleitoral: Granja, Camocim,. Tianguá, Fortaleza,
Coreaú, Barroquinha, Frecheirinha, Martinópole, Jijoca
de Jericoacoara e Cariré.
Cargo atual: Assumiu a Secretaria de Esportes do Ceará

Francisco Pinheiro

Ivo Gomes

Partido: PT
Base eleitoral: Fortaleza, Itaitinga, Palmácia, Aracati,
Jaguaribara, Maracanaú, Jaguaribe, Paraipaba, Acarape
e Nova Russas.
Cargo atual: Ocupa o cargo de Secretário da Cultura
do Ceará.

Partido: PSB
Base eleitoral: Sobral, Parambu, Ubajara, Cariré,
Fortaleza, Reriutaba, Coreaú, Frecheirinha, Meruoca e
Quixeramobim.
Cargo atual: Licenciado para assumir a Chefia de
Gabinete do Governador Cid Gomes.
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[ PERFIL > NARCÉLIO LIMAVERDE

Licenciados em cargos do governo

Mauro Filho

Nelson Martins

A voz do rádio cearense
O ícone do rádio cearense completou 80 anos de vida. A voz inconfundível de
Narcélio Limaverde, em mais de meio século, continua preenchendo as manhãs
dos fiéis ouvintes que a seguem como a um canto de sereia.

Veia política

O

Partido: PSB
Base eleitoral: Fortaleza, Aquiraz, Quixeramobim,
Pentecoste, Tamboril, Barreira, Cascavel, Cedro,
Redenção e Russas.
Cargo atual: Comanda a Secretaria de Finanças do
Estado (Sefaz).

Partido: PT
Base eleitoral: Fortaleza, Ipueiras, Hidrolândia,
Meruoca, Jucás, Pires Ferreira, Independência, Viçosa do
Ceará, Santa Quitéria, e Mauriti.
Cargo atual: Está à frente da Secretária do
Desenvolvimento Agrário do Estado (SDA).

Assembleia Legislativa do Ceará pensando
o futuro do planeta
Redução de gastos,
reciclagem de materiais,
consumo consciente. Ideias
que já entraram em prática
na Assembleia Legislativa
do Ceará a partir da adoção
da Agenda Ambiental na
Administração Pública (A3P).
Faça você também
a sua parte!
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tempo áureo do rádio, quando o
grande aparelho e seus programas
eram o aglutinador de famílias, amigos e
vizinhos, já ficou para trás há algumas décadas, mas uma voz permanece flutuando nas ondas da radiofonia cearense por
mais de 50 anos. É a voz bem postada do
jornalista e radialista Narcélio Limaverde.
Filho e irmão de radialistas – José e Paulo Limaverde -, Narcélio afirma que não
precisou usar o sobrenome já famoso no
mundo radiofônico para conseguir o primeiro emprego. Ele começou no dia 1º de
fevereiro de 1954, na Ceará Rádio Clube.
“Desde então, nunca deixei o rádio”, diz,
com uma ponta de orgulho.
Seus programas fizeram escola –
quem não lembra do radialista indo aos
bairros de Fortaleza levando serviços à
população, ação hoje reproduzida por diversas emissoras? - e ainda permanecem
atraindo a atenção de quem busca informações, um espaço para dar voz às suas
dúvidas e inquietações ou, simplesmente,
como entretenimento.
Depois de passar pelas principais
emissoras AM de Fortaleza, Narcélio é a
voz que encanta as manhãs dos ouvintes
da Rádio FM Assembleia. Das 7h30 às 9
horas, o programa que leva o seu nome
oferece aos ouvintes entrevistas, prestação
de serviços, ‘estórias e causos’ de Fortaleza,
além, claro, de música de boa qualidade.
"O que me dar mais orgulho é poder fazer um programa útil, ético e que a família
possa ouvir”, ressalta. Além do rádio, Narcélio Limaverde atuou em emissora de televisão, sendo o primeiro apresentador de
um programa jornalístico no Ceará.

Com a fama adquirida pelo trabalho que realizava no rádio, não tardou
para Narcélio receber convite para
candidatar-se a um cargo político. Primeiro, nas eleições para a Prefeitura de
Fortaleza, como vice na chapa encabeçada por Paes de Andrade, que teve
Maria Luiza como a vencedora do pleito, em 1985. No ano seguinte, candidatou-se a deputado estadual, obtendo
uma das mais expressivas votações da
história do Ceará.

Projeto

A Assembleia
Legislativa prestou
homenagem à
Narcélio Limaverde
inaugurando, na
FM Assembleia, o
painel que leva o seu
nome, com 17m de
comprimento por
2,30m de altura, que
conta a história do
rádio cearense.

Além de permanecer “até onde puder”
à frente dos microfones do rádio, Narcélio
tem o projeto de lançar o livro “Fortaleza
Antiga”, baseado nas crônicas apresentadas diariamente na FM Assembleia. “Já
escrevi outros livros sobre o rádio, como
‘Senhoras e Senhores’ e ‘Fortaleza Histórias e Estórias’. Mas esse livro representa
algo muito importante em minha vida”,
considera. Ele diz que ainda existem livros
na ponta da agulha: “Estive pensando que
ainda tenho condições de escrever um ou
dois livros, que teriam como título ‘ A garota das anáguas farfalhantes da sessão das
quatro’ e ‘Estou arriado os quatro pneus,
fora a subselência, pela cidade de Fortaleza’”, declara, entre risos.
Para finalizar, Narcélio fala do apoio
que recebe da esposa, Elenilda, e dos filhos César, Adriana, Vládia e Narcélio
Filho. “Minha mulher sabe tudo o que
faço. Sempre lhe mostro as crônicas que
escrevo sobre Fortaleza e ela me dá dicas,
conselhos”, destaca.
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Mais espaço para
os novos projetos da

“Casa do Povo”
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Mais que bonito de se olhar, o novo anexo da Assembleia Legislativa garante a estrutura necessária
para o Poder ampliar sua participação junto à sociedade e aperfeiçoar a sua atuação parlamentar

A

estrutura em ferro, concreto, aço
e espelho que subiu imponente
no cruzamento da Rua Barbosa de Freitas
com Avenida Pontes Vieira, em Fortaleza, testemunha bem os novos conceitos,
atribuições e missões do Legislativo estadual cearense. Além de comprovar a expansão dos limites de sua atuação, o novo
prédio reedita a postura arquitetônica de
vanguarda que caracteriza a Assembleia
Legislativa desde a inauguração da sua
sede atual, em 1977, e que vem fazendo
história na construção civil do Estado.
Assim, no dia 6 de outubro de 2009,
quando as primeiras máquinas entraram
no canteiro de obras onde seria construído
o Anexo II da Assembleia Legislativa do
Estado do Ceará, posteriormente batizado
de Edifício José Euclides Ferreira Gomes,
muita gente já sabia que a promessa de um
prédio inovador e esteticamente surpreendente iria ser cumprida à risca.
Vinte e sete meses, muita poeira e barulho depois, a estrutura erguida bem em
frente ao edifício Senador César Cals- o
Anexo I- passa a compor um conjunto
que tem influências de épocas e sistemas
construtivos diferentes, mas que “conversam” entre si, perpetuando tendências.
Concebido para ser um centro multiuso de 21.000 m², o edifício abrigará
projetos importantes como a Universidade do Parlamento Cearense-Unipace,
a Casa do Cidadão, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon), o Conselho de Altos Estudos,
um auditório para 500 pessoas, estacionamentos e vai oferecer espaço, também,
para o projeto Assembleia Cultural, de
onde a Rádio e TV Assembleia, em sedes ampliadas, transmitirão o melhor da
cultura cearense, além de estrutura para
eventos e congressos.
Embora os projetos atuais sejam

Vinte e sete meses, muita poeira e barulho depois,
a estrutura erguida bem em frente ao edifício
Senador César Cals- o Anexo I- passa a compor um
conjunto que tem influências de épocas e sistemas
construtivos diferentes, mas que “conversam”
entre si, perpetuando tendências

vários, o novo espaço já sai do papel
prevendo a possibilidade de futuras expansões porque hoje, a Assembleia Legislativa reinventa-se a cada dia a partir
da percepção da necessidade de abrigar
uma participação popular, social e política cada vez mais abrangente.
Por isso, antes mesmo de estar em
funcionamento, o novo edifício a compor o complexo legislativo concentra
olhares e admiração. Não só de quem

passa ou mora nessa área do bairro
Dionísio Torres, mas dos servidores e
deputados estaduais, que sonhavam
com a nova estrutura e ansiavam pelos
novos espaços.
É o caso da deputada estadual Dra.
Silvana, PMDB. Para ela, a construção
do novo anexo vai viabilizar uma reivindicação que, inclusive, já foi objeto
de um Projeto de Indicação seu. “Vamos
poder ter um espaço para as práticas
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religiosas. Um espaço ecumênico, onde
as pessoas possam se recolher para momentos de reflexão e encontro com a sua
religião e com Deus”.
Para o veterano deputado Moésio
Loiola, PSD, é importante ressaltar a
mudança que aconteceu na forma da
Assembleia se colocar diante da sociedade. “Antes, a Assembleia era mais fechada. Agora, ela traz aqui para dentro,
os debates e discussões sobre os mais
variados temas. Seja nas comissões técnicas, seja nos fóruns, seja no apoio às
instituições representativas e aos movimentos populares. Com isso, o espaço
tornou-se pequeno e essa ampliação é
importante, inclusive, porque vai significar economia, já que a Casa vai deixar
de pagar aluguel e vai dispor de uma estrutura física própria”, explica.

Já o deputado estadual Paulo Duarte,
DEM, acha que o povo cearense só tem a
ganhar com a nova estrutura do Legislativo. “Este novo anexo mostra a evolução da
Assembleia como Poder e representação
popular. Os espaços abertos e imediatamente ocupados pela sociedade confirmam a perfeita interação com o povo,
ressaltam a confiança que a Casa inspira e
são a prova da sintonia de propósitos que
une nós, deputados, e a sociedade que nos
elegeu e a quem representamos”.
Essa visão da importância da ampliação da estrutura da Casa, unanimidade
nos corredores e Plenário do Poder, atravessa a rua e chega, democraticamente,
aos trabalhadores da obra do novo prédio. Para eles, trabalhar no anexo tem um
sabor diferente, tanto pelo projeto inovador como pelo fato desta ser uma obra do

Legislativo Estadual.
Seu Elinardo dos Santos, 46 anos, e
20 de construção civil, não nega que se
surpreendeu. “Realmente, não imaginava que ficaria assim”. O técnico de segurança Davi de Sousa Rodrigues, 35 anos,
confirma. Ele explica que teve sorte pela
qualidade do projeto. “E só está sendo
assim porque todo mundo aqui tem trabalhado de olho na segurança.”
Marlyson Gomes de Oliveira, 20
anos, apontador, diz que o mais interessante é saber que estão construindo uma
Universidade. “Tenho o maior orgulho”,
conta. Já Davi de Sousa tenta traduzir
porque o trabalho no anexo tem sido
diferente. “Nós vamos poder vir aqui e
entrar quando a gente quiser, o que não
acontece noutro lugar nem com outras
obras que ajudamos a construir”.

“O prédio mais bonito do Ceará”
A pele curtida de sol e as muitas
rugas não deixam dúvida: o mestre
de obras Benedito de Castro, 66 anos,
guarda um sem número de histórias
e uma vida inteira no ruge-ruge da
construção civil. Ele começou cedo
a mexer com cimento, pedra e areia.
“Tinha 15 anos”.
De lá para cá, haja poeira e calor!
Mas nada de arrependimento pelo ofício escolhido. “Adoro isso aqui”, diz. Já
na parte final da construção do Anexo
II e cuidando dos detalhes finais, ele
se prepara para se despedir da obra
onde está desde o primeiro dia. Não
fica saudade? “Das outras não ficou,
não. Mas dessa aqui, vou ter”. Por que?
“Por causa da qualidade do material,
do projeto e de como está ficando. É
muito detalhe, muita coisa diferente
e tudo de primeira. Quem entende

>> Benedito de Castro, mestre de obras

sabe o quanto ela exigiu da gente”.
Elevador acima e abaixo, ele
sai mostrando tudo. O auditório,
já com o trabalho dos painéis das
paredes laterais visível, as salas de
aula que vão abrigar a Universidade
do Parlamento Cearense, o refeitório, a entrada principal, as saídas de

emergência, os jardins que vão representar uma inovação paisagística
na cidade... “Aqui vão ser os bancos.
Ali serão espelhos d´água. Essa parte
aqui são painéis de vidro...”.
O entusiasmo aumenta e, por
fim, ele assegura com a certeza
de quem sabe o que diz:”Vai ser o
prédio mais bonito de Fortaleza”.
Tanto que ele confidencia que, desta vez, antes de entregar a obra, vai
querer bater uma foto para mostrar para a família o resultado das
horas, dias, semanas e meses de
dedicação. “Trabalhando aqui, só
não sente orgulho quem não gosta
da profissão. E eu gosto da minha”.
E lembra que tem outro ponto importante que precisa ser ressaltado:
“Esse prédio aqui, eu sei, que vai
ser mesmo do povo.”

+

>> Saiba

As outras sedes da AL
A primeira sessão do
Legislativo Estadual cearense,
ainda como Assembleia
Provincial, aconteceu no dia 7
de abril de 1835 em um prédio
na Praça da Sé, em Fortaleza.
O segundo prédio ocupado
pela Assembleia Provincial
foi o sobrado da Intendência
Municipal, em 1856. Depois,
foi construído um prédio
especialmente para abrigar a já
Assembleia Legislativa, que foi
o Palácio Senador Alencar, no
quadrilátero entre as ruas São
Paulo (frente principal), General
Bezerril, Floriano Peixoto e
Travessa Morada Nova, com
planta do engenheiro Adolfo
Herbster. Sua construção
começou em outubro de 1856 e
sua inauguração aconteceu em
março de 1871.
Quando da ditadura Getúlio
Vargas (1937-1945), o prédio
recebeu outro uso, porque
as casas legislativas foram
fechadas: a parte de cima
ficou com o Tribunal de
Contas e a de baixo com a
Faculdade de Direito. Com a
construção do atual prédio
da Assembleia Legislativa,
na Avenida Desembargador
Moreira, o Palácio Senador
Alencar ficou desocupado por
algum tempo e, depois, virou
sede da Academia Cearense
de Letras - ACL e hoje abriga o
Museu do Ceará.

O prédio central
O projeto do Anexo II-Edifício José
Euclides Ferreira Gomes faz a Assembleia Legislativa retomar um importante papel na história arquitetônica
do Ceará e que começou com o prédio
principal. Inaugurado à zero hora do
dia 13 de maio de 1977, em homenagem à data da libertação dos escravos.
E, depois, com uma solenidade, à tarde, com a presença do então presidente
da República, Ernesto Geisel, o Palácio
Deputado Adauto Bezerra representou
um marco.
Construído com planta dos arquitetos José da Rocha Furtado Filho e Roberto Martins Castelo, foi considerada
uma das obras modernistas mais emblemáticas de Fortaleza.
Segundo estudo feito pelos arquitetos e urbanistas Ricardo Paiva e Beatriz
Diógenes, em trabalho sobre a trajetória do arquiteto Roberto Martins Castelo, o edifício foi construído a partir da
associação de dois volumes que “ora se
contrapõem, ora se complementam”.
Já o arquiteto e urbanista, Ricardo
Marques no estudo em que analisa a
concepção do Anexo I-Edifício Senador César Cals, enfatiza o conceito
inovador que estimulou o projeto do
prédio principal da Assembleia. “Um
edifício que abrigasse as relações entre a população e seus representantes
eleitos, realizadas não em salas fechadas, mas em um enorme espaço central
criado por duas empenas de concreto
aparente, que protegem as fachadas
Leste-Oeste, cuja dimensão, entre elas,
é de 27 metros”.
O próprio Castelo considerou o prédio da Assembleia Legislativa sua obra
mais significativa e destacou, como
ponto alto do projeto, o contraste existente entre os espaços externos e internos, a riqueza espacial, a alternância

dos planos em diferentes níveis, a iluminação zenital e a dinâmica articulação dos diversos ambientes. Por tudo
isso, segundo Ricardo Paiva e Beatriz
Diógenes, o trabalho do arquiteto é
considerado um legado ao desenvolvimento da arquitetura cearense.

Construído
com planta dos
arquitetos José
da Rocha Furtado
Filho e Roberto
Martins Castelo,
foi considerada
uma das obras
modernistas mais
emblemáticas de
Fortaleza.

>> Números

4.500

metros quadrados
de área total

19.600

metros quadrados
de área construída

10

andares

2

subsolos
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O espaço da

sociedade
Os debates promovidos pelas
Comissões Técnicas contribuem para o
aperfeiçoamento das políticas públicas
por meio do planejamento de ações
visando o desenvolvimento integrado
das áreas temáticas de sua atuação,
tendo como foco o cidadão.

U

m espaço para a sociedade civil
manifestar seus desejos, reivindicar seus direitos ou cobrar o cumprimento da Lei. Assim pode ser definido
o trabalho desenvolvido pelas Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Ceará. Em número de 18, elas
subsistem através da Legislatura. Formadas por cinco a nove deputados, tem
entre suas atribuições a realização de
audiências públicas com entidades da
sociedade civil e nas diversas regiões do
Estado; convocar secretários de Estado
para subsidiar o processo legislativo ou
prestar informações sobre os assuntos
inerentes às suas atribuições; receber
reclamações, representações ou queixa
de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade pública, de concessionário de serviço público; acompanhar a
elaboração da proposta orçamentária;
acompanhar e apreciar programas de
obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles
emitir parecer.
Ao longo de 2011, os trabalhos foram intensos no Complexo de Comissões Técnicas Deputado Aquiles Peres
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Mota. Além de estimular a participação
popular, levando o debate de assuntos
importantes que envolvem o dia a dia
do povo cearense para além do Plenário 13 de Maio.
Das audiências, participam entidades da sociedade civil, secretários
de Estado e a população em geral. As
questões são debatidas de forma participativa. As reuniões acontecem tanto
na Assembleia como em vários municípios do Ceará. No processo são envolvidos além dos deputados, seus assessores e técnicos relacionados aos temas.
Delas já saíram muitas decisões e
encaminhamentos importantes para o
desenvolvimento econômico do Estado e melhoria da qualidade de vida da
população. O papel das Comissões, segundo informa a socióloga Maria Rejane Assumpção Auto, coordenadora do
setor, não é deliberar, porém discutir.
Os assuntos são os mais diversos. A
Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço, por exemplo, abrange
questões relacionadas ao desenvolvimento econômico local, visando o aumento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), do Ceará. “Neste
sentido, os parlamentares e a equipe
técnica da Comissão desenvolvem
suas atividades de forma democrática e apartidária, fomentando e desenvolvendo estratégias proativas com o
objetivo de colaborar para a mudança
da cultura passiva, na qual as pessoas
se contentam em receber os benefícios
oriundos das políticas sem se comprometer com a sua construção”, observa
o deputado Sérgio Aguiar (PSB), vice-presidente da Comissão.
De acordo com ele, os debates promovidos pelas comissões contribuem
para o aperfeiçoamento das políticas
públicas por meio do planejamento de
ações visando o desenvolvimento integrado das áreas temáticas de sua atuação, tendo como foco o cidadão. “São

Ao longo de 2011,
os trabalhos foram
intensos no Complexo
de Comissões
Técnicas Deputado
Aquiles Peres Mota.
Além de estimular a
participação popular,
levando o debate de
assuntos importantes
que envolvem o dia a
dia do povo cearense
para além do Plenário
13 de Maio.
realizadas audiências públicas onde a
sociedade tem a oportunidade de propor emendas aos projetos que tramitam
nesta Comissão e, por conseguinte, sejam aperfeiçoados e adequados à realidade local”, diz Sérgio Aguiar.

Estrutura

O Complexo de Comissões conta
com sete auditórios climatizados, com
capacidade para 50 pessoas cada. Dois
deles são reversíveis. Todos são equipados com aparelhos multimídias, que
permitem transmissões ao vivo dos debates por meio da rádio FM Assembleia
e TV Assembleia. O prédio abriga ainda salas individuais para as comissões
e secretaria. Os encontros são preparados e planejados por uma equipe de 120
assessores técnicos parlamentares, que
elaboram a pauta das reuniões, as atas,
divulgam e convocam os participantes
dos debates.
A Comissão de Ciência, Tecnologia
e Educação Superior, por exemplo, em
outubro, discutiu a regulamentação da
profissão de gestor em saúde pública.
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>> Ao longo de 2011, deputados levaram para a mesa de dicussão temas de interesse da sociedade,
com a participação de autoridades governamentais e da população em geral

Proposta pela deputada Mirian Sobreira (PSB), a discussão contou com
profissionais e estudantes de Fortaleza,
Iguatu, Acopiara, Várzea Alegre, Juazeiro do Norte, Crato, Campos Sales,
Barbalha, Missão Velha, Jardim e Farias
Brito. Mesmo sendo da alçada da Câmara Federal, durante o evento promovido pela Casa, os participantes sugeriram a formação de uma comissão com
a incumbência de levar a solicitação aos
deputados federais, utilizando justificativas e argumentos consistentes.
A carência de professores nas universidades públicas estaduais cearenses foi um dos temas mais prestigiados. Solicitada pelo deputado Heitor
Férrer (PDT), a audiência acabou
sendo transferida para o Plenário 13
de Maio por conta do grande número
de participantes.

Mensagens

Além de dar voz à sociedade, um
outro papel das Comissões Técnicas é
apreciar as matérias enviadas para a Assembleia pelo Poder Executivo Estadual. A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, por exemplo, cuida
das mensagens relativas à distribuição
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dos recursos para o Estado, assim como
fiscaliza a aplicação destas verbas. Até
o mês de outubro, a Comissão apreciou
54 mensagens, oito projetos de lei, 100
de indicação e cinco complementares;
promoveu 18 reuniões ordinárias e 20
extraordinárias; realizou quatro audiências públicas, uma palestra e analisou a prestação de contas do Governo
do Estado.
“Também votamos, em junho, a
prestação de contas do governo do Estado do Ceará referente ao exercício
financeiro de 2010. Apreciamos ainda
e apresentamos emendas à mensagem
nº 7.251/2011. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Poder Executivo
que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2012. Foram
apresentadas 27 emendas, que foram
aprovadas em julho”, informa o deputado Lula Morais (PCdoB), presidente
da Comissão.
Outras importantes matérias relativas ao orçamento estadual começaram
a tramitar em outubro: o Plano Plurianual (PPA) 2012/2015 e a Lei do Orçamento Anual (LOA-2012). De acordo
com Lula Morais, as discussões sobre as

peças orçamentárias do Governo acontecem nas oito macrorregiões do Ceará,
“Temos a compreensão do importante
papel deste colegiado par a fiscalização e controle dos recursos públicos de
nosso Estado”, comenta.
Setores importantes da economia
cearense também fizeram parte da pauta das comissões. O incentivo à cajucultura foi um dos principais temas abordados pelas comissões de Agropecuária
e de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca. Em setembro durante audiência conjunta dessas
duas comissões, realizada em Horizonte, foi lançada a Carta do Caju. O documento relata as dificuldades do setor
no Estado e apresenta propostas que
foram enviadas aos governos estadual
e federal. O presidente da Comissão de
Agropecuária, deputado Hermínio Resende (PSL), destacou a necessidade de
uma ação enérgica para evitar perdas
maiores para a cajucultura.

Mais debates

Criada no início deste ano, a Comissão de Desenvolvimento Regional,
Recursos Hídricos, Minas e Pesca é
presidida pelo deputado Dedé Teixei-

ra (PT). “Os assuntos abrangidos pela
comissão de há muito necessitavam,
no Parlamento, de uma instância a eles
dedicada, para que possamos aprofundar as discussões específicas de cada
segmento”, afirma o petista. Segundo
ele, debater desenvolvimento significa
olhar para frente e apontar a construção de políticas com o fito de subverter a condição sócio-econômica a que
o Nordeste, incluindo o Ceará, foram
submetidos na história do nosso País.
“E, nesse contexto, discutir Recursos
Hídricos, Mineração e Pesca, áreas
com enorme potencial no nosso Estado, deve ser imperativo para um Poder
Legislativo antenado com as grandes
questões do nosso Estado”, comenta
Dedé Teixeira.
A luta pelo acesso de estudantes
aos eventos culturais marcou os debates promovidos pelas comissões
de Cultura e Esportes e de Defesa do
Consumidor. No dia 17 de outubro, o
assunto foi debatido no Complexo de
Comissões Técnicas da Casa. A autora da proposta de discussão, Mirian
Sobreira, diz que a meia entrada para
estudantes e idosos em qualquer evento cultural ou esportivo está em vigor

O caráter democrático
das Comissões
Técnicas ficou ainda
mais amplo com
a instalação do
Conselho Consultivo.
O órgão presta
assessoramento
político, científicotécnico e indica
temas. O objetivo
é aumentar a
participação popular
nas decisões tomadas
pelos deputados.

desde a década de 1990. Mesmo assim,
segundo Mirian Sobreira, as denúncias de negligência das casas de shows
e espetáculos em relação ao recebimento do benefício são muitas.
No Ceará, a lei 12.302/94 assegura o
abatimento de 50% do valor efetivamen-

te cobrado para o ingresso em casas de
diversões, de espetáculos teatrais, musicais, circenses em casas de exibição cinematográfica, similares das áreas de cultura e lazer aos estudantes regularmente
matriculados em estabelecimentos de
ensino de primeiro, segundo e terceiro
graus, existentes no Estado.
Mesmo sendo deputada de primeiro mandato, Eliane Novais (PSB) conseguiu, na presidência da Comissão de
Direitos Humanos, colocar em pauta
questões importantes relacionadas à
defesa do servidor público estadual,
trazendo para a Assembleia o debate
sobre os empréstimos consignados.
Presidida pelo deputado Heitor Férrer, a Comissão de Viação, Transporte e
Desenvolvimento Urbano, entre os temas abordados este ano, discutiu o péssimo estado em que se encontram as
rodovias federais que cortam o Ceará.
Durante o período de fevereiro a outubro, foram realizadas 14 audiências
públicas, onde se discutiu a operacionalidade do transporte intermunicipal,
consolidando a isto um Plano de Reestruturação, Recuperação e Manutenção
da Malha Viária, permitindo a trafegabilidade das rodovias.
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As comissões e os titulares

Conselho amplia participação popular
1. Agropecuária
Presidente HERMÍNIO RESENDE
Vice ROBERTO MESQUITA
2. Ciência, Tecnologia e Educação
Superior
Presidente MIRIAN SOBREIRA
Vice LULA MORAIS
3. Constituição, Justiça e Redação
Presidente SÉRGIO AGUIAR
Vice WELINGTON LANDIM
4. Cultura e Esportes
Presidente FERREIRA ARAGÃO
Vice PAULO FACÓ
5. Da Infância e Adolescência
Presidente BETHROSE
Vice FERNANDA PESSOA
6. Defesa do Consumidor
Presidente FERNANDO HUGO
Vice LULA MORAIS
7. Defesa Social
Presidente DELEGADO CAVALCANTE
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Vice SÉRGIO AGUIAR
8. Desenvolvimento Regional,
Recursos Hídricos, Minas e Pesca
Presidente DEDÉ TEIXEIRA
Vice ROBERTO MESQUITA
9. Direitos Humanos e Cidadania
Presidente ELIANE NOVAIS
Vice HEITOR FÉRRER
10. Educação
Presidente RACHEL MARQUES
Vice JÚLIO CÉSAR FILHO

14. Meio Ambiente e Des.
Semiárido
Presidente AUGUSTINHO MOREIRA
Vice ANTONIO GRANJA
15. Orçamento, Finança
e Tributação
Presidente LULA MORAIS
Vice OSMAR BAQUIT
16. Seguridade Social e Saúde
Presidente CARLOMANO MARQUES
Vice MIRIAN SOBREIRA

11. Fiscalização e Controle
Presidente SINEVAL ROQUE
Vice DEDÉ TEIXEIRA

17. Trabalho, Administração e
Serviço Publico
Presidente ANTONIO GRANJA
Vice FERREIRA ARAGÃO

12. Industria, Comercio,
Turismo e Serviço
Presidente OSMAR BAQUIT
Vice SÉRGIO AGUIAR

18. Viação, Transporte,
Desenvolvimento Urbano
Presidente HEITOR FÉRRER
Vice IDEMAR CITÓ

13. Juventude
Presidente JÚLIO CÉSAR FILHO
Vice ELIANE NOVAIS

O caráter democrático das Comissões
Técnicas da Assembleia Legislativa do Ceará ficou ainda mais amplo com a instalação, em outubro, do Conselho Consultivo.
O órgão presta assessoramento político,
científico-técnico e indica temas. O objetivo é aumentar a participação popular
nas decisões tomadas pelos deputados.
Vai servir como um “termômetro” para
as ações da Assembleia, segundo explica
o presidente da Casa, deputado Roberto
Cláudio (PSB).
O Conselho tem, entre os seus integrantes, o ex-secretário de Cultura do
Estado, Auto Filho. De acordo com ele, o
colegiado é uma iniciativa inédita na cultura política no Brasil. “É um instrumento
para trazer ao Parlamento debates sobre os
mais diversos temas de interesse coletivo e
coroa os trabalhos da Constituição Estadual que consolidou e ampliou a participação popular”, comenta.
Na opinião da presidente da Comissão
de Educação da AL, deputada Rachel Marques (PT), o Conselho é um instrumento
para refletir os anseios da sociedade e trazer para as comissões técnicas as temáticas
que envolvem a população cearense.
Para o presidente da Comissão de
Agropecuária, deputado Hermínio Resende (PSL), o elenco brilhante de conselhei-

ros trará às comissões e para a população
cearense uma importante contribuição.
O Conselho Consultivo das Comissões
Técnicas é composto por representantes
das entidades da sociedade civil cearense e
personalidades acadêmicas de notório saber. As personalidades escolhidas foram:
Antonio Cláudio Ferreira Lima, Francisco
Auto Filho, João Francisco Saraiva Menezes, Manfredo Araújo de Oliveira, Maria
da Penha Maia Fernandes, Raimundo
Francisco Padilha Sampaio, Roberto Martins Rodrigues, Valmir Pontes Filho, Valton Miranda Leitão e Lindenberg Lima
Gonçalves.
Já a lista de entidades reúne 20 nomes.
São eles: José Maria de Barros Pinho, da
Associação Cearense de Letras; Eliene
Leite Araújo Brasileiro, da Associação de
Prefeitos do Ceará (Aprece); Adísia Sá,
da Associação Cearense de Imprensa;
Esmelino Paiva Paulino, da Central das
Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil
(CTB); Maria do Socorro Ferreira Osterne, do Conselho de Reitores das Universidades Cearenses (Cruc); Joaquim
José Nunes Neto, do Conselho Estadual
de Saúde (Cesau); Preto Zezé, da Central
Única das Favelas (Cufa); Flávio Viriato de
Saboya Neto, da Federação da Agricultura
do Ceará (Faec); Francisco de Assis Cos-

ta Cavalcante; da Federação da Câmara
de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL) e
Afonso Taboza Pereira, da Federação das
Indústrias do Ceará (Fiec).
Compõem ainda o grupo: Cláudia
Maria Meneses Brilhante, da Federação
do Comércio do Ceará (Fecomércio);
Maria Clélia Lustosa Costa, do Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará; Odilon Almeida Filho,
do Instituto de Arquitetos do Brasil no
Ceará (IAB-CE); Ivo Braga da Rocha,
da União Nacional dos Estudantes no
Ceará (UNE-CE); Fábio Robson Timbó Oliveira, da (Ordem dos Advogados
do Brasil no Ceará (OAB-CE); Francisco Jerônimo do Nascimento, da Central Única dos Trabalhadores no Ceará
(Cut-CE); Lucilene Batista de Lima, da
Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Ceará;
Natanael Alves Mota, da Federação de
Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza e José AfroLourenço Fernandes,
da Associação Cearense de Emissoras
de Rádio e Televisão (Acert). Representante da União dos Vereadores e
Câmaras do Ceará (UVC) ainda será
indicado. Também fazem parte do colegiado os presidente das 18 Comissões
Técnicas da AL.

REVISTA plenário ] 53

[ Educação > Universidade do Parlamento

D

a
t
o
n
o
t
e
j
o
r
P

!
Z
E
D

A Universidade do Parlamento Cearense chega em 2012 consolidada como uma alternativa
eficiente ao processo de Educação direcionada não só para o Legislativo estadual, como para
quem quer se superar.

e segunda a quinta-feira, todo final de tarde, a rotina de Auxiliadora Santos, responsável pela cantina da
Universidade do Parlamento Cearense, é
a mesma: antes das 18 horas, ela começa a fritar os pães de queijo, separar os
ingredientes para os sanduíches, preparar o chocolate quentinho e deixar tudo
pronto para atender à uma animada e faminta clientela que começa a chegar por
volta das 18 horas.
São servidores, a maioria vinda da
Assembleia Legislativa, apressados e com
fome, e que passam por lá para comer alguma coisa, rapidamente, antes de encararem
mais uma noite de estudos na Unipace.
Funcionando pela manhã, à tarde e à
noite e dobrando o faturamento de Auxiliadora, a Universidade do Parlamento
Cearense é um projeto que vem revolucionando a qualificação do suporte e do
apoio parlamentar da Casa e de órgãos do
Executivo e Judiciário ou mesmo capacitando quem simplesmente se interessam
por Gestão Pública e por questões ligadas à
Cidadania e ao Desenvolvimento Humano.
Só no primeiro semestre de 2011, o Relatório de Atividades do projeto contabiliza
1.778 beneficiados que vão, democraticamente, dos alunos do Projeto Superaçãodestinado à Educação de jovens e adultos a
partir de 18 anos-, a servidores do próprio
Poder Legislativo- em busca de capacitação- e funcionários de outros poderes interessados em participar dos vários cursos
oferecidos, como os de Especialização, de
Extensão e de Línguas.
Criada, segundo a sua presidente, a
deputada estadual Patrícia Saboya, (PDT),
com o objetivo de proporcionar o acesso
à Educação, buscando ações que deem
oportunidade a todos os níveis de escolaridade, a Unipace tem conseguido um desempenho surpreendente. Principalmente
porque, embora foque na capacitação de
funcionários, assessores parlamentares e
servidores públicos, ela tem colaborado
para fazer renascer o entusiasmo pelo es-

Aqui, assistimos a
situações inusitadas
como gestores de
órgãos estaduais
lado a lado com
representantes de
ONG de bairros em
situação de risco social,
aprendendo um com o
outro
João Luís Melo Filgueiras, assessor
técnico da Universidade

tudo em gente que já estava acomodada
numa vida há muito dissociada dos bancos
escolares.
Foi assim, por exemplo, com Francisco
Sampaio. Professor universitário, ele fez o
curso de “Gestão Pública”. Graduado desde 1999 e gestor de instituição do Terceiro
Setor, ele se envolveu tanto com a Unipace
que se prepara para colaborar com capacitações futuras pensadas justamente para
essa área. “Não tenho como avaliar como
o curso de Gestão Pública foi importante
para mim. Apesar de formado em Administração, foi nele que aprendi, na prática,
o que precisava sobre o assunto”.
Segundo Silvana Figueiredo, Diretora Técnica da Unipace, uma pesquisa

interna confirma o grau de satisfação e
reforça testemunhos como o de Sampaio.
“A avaliação é muito positiva. E o mais
interessante é que, embora o curso de
extensão e pós-graduação signifiquem
abono financeiro para os servidores, o
que podemos observar é que depois que
recomeçam, a maioria continua estudando mesmo sabendo que não terão outra
possibilidade de abono”.
Outra constatação interessante, segundo ela, é a interação entre os alunos.
“A maioria passa a se relacionar muito
melhor com os colegas, depois da convivência em sala de aula”.
Segundo João Luís Melo Filgueiras,
assessor técnico da Universidade, tem sido
enriquecedor observar a troca de experiências. “Aqui, assistimos a situações inusitadas como gestores de órgãos estaduais
lado a lado com representantes de ONG de
bairros em situação de risco social, aprendendo um com o outro”, conta.

Futuro

Para 2012, as rotas da Universidade
do Parlamento Cearense já estão traçadas.
Segundo a presidente da Unipace, deputada estadual Patrícia Saboya, “os primeiros
meses de 2012 fecharão um ciclo iniciado
no começo deste ano com vários cursos e
parcerias, como com o TCM e o curso de
capacitação para o Terceiro Setor, além das
Pós-Graduações voltadas para os servidores da Casa. Será também um período em
que a Universidade terá um novo espaço físico, apropriado para suas demandas, com
salas de aula amplas, moderno auditório,
salas de videoconferência e espaço de convivência agradável. No mesmo ano, promissores convênios serão assinados com
instituições acadêmicas renomadas, dando
assim, um salto na oferta de nossos cursos”.
E enfatiza: “O nosso maior propósito é
qualificar os servidores públicos nas áreas
de sua atuação profissional, para que estes
possam se sentir melhor preparados para se
relacionar com a sociedade de forma eficaz.”

>> Professora Unipace Israelita Freitas
54 [ plenário
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>> Saiba

“Agora não paro mais”

História

Criada em 2007, a Universidade
do Parlamento Cearense nasceu
com o objetivo de promover e
de manter atividades voltadas
para formação e qualificação
profissional dos servidores
públicos e dos cidadãos, com
foco especial nas reivindicações
profissionais dos parlamentares
e agentes políticos vinculados
às Assembleias Legislativas
e às Câmaras Municipais
conveniadas. Com esse foco, a
Unipace assinou convênio com
os seguintes parceiros:
>> Professora da Universidade do Parlamento

Superando desafios

A animação da sala impressiona. O
clima de muita disposição não é o que se
poderia esperar de uma turma com alunos
com idades que vão de 18 a 68 anos e que
integram o projeto Superação, da Unipace,
que objetiva proporcionar a todos os servidores, empregados tercerizados e comunidade, a conclusão do ensino regular.
E é em meio a brincadeiras e ao estímulo constante da professora Israelita
Freitas que eles estão superando mais
que a longa distância dos bancos escolares. Estão superando medos e limitações individuais e, com isso, recuperando a auto-estima muitas vezes perdida.
Foi assim com Claúdio Costa, 54
anos, que vai logo dizendo que, desde
que entrou no curso melhorou muito a
forma de se expressar e o seu entendimento das coisas. “Tive que recomeçar
praticamente do zero. É verdade que tinha feito até o quarto ano do antigo primário e, mesmo assim, foi difícil.”
Francisco de Oliveira que terminou o

ensino fundamental em 1984 e que teve
que parar de estudar para trabalhar concorda. “É preciso ter interesse”. E o interesse é tanto que ele já pensa em fazer o
Supletivo. “Por que não?”, desafia com a
convicção de quem já venceu outros obstáculos igualmente difíceis.
Com 68 anos e assumidamente o
mais velho da turma, José Abreu Rufino
é dessas pessoas bem humoradas por
natureza. Sentado numa cadeira logo na
primeira fila, ele estuda na Unipace há
quatro anos e não esconde que mais que
um curso, as aulas são motivo para fazer
amigos e estreitar laços, embora não esconda que “véspera de prova é um terror”.
Mas, a vida estudantil deles não se
resume à sala de aula. Juntos, costumam
sair para fazer visitas a endereços históricos importantes como a Casa de José
de Alencar, por exemplo. “É uma forma
lúdica de estimular e levar um pouco de
lazer a quem, muitas vezes, só agora está
descobrindo a vida”, resume Israelita.

 Associação Brasileira das
Escolas do Legislativo-ABEL
 Associação dos Municípios
e Prefeitos do Estado do CearáAprece
 Associação das Primeiras
Damas do estado do CearáAPDM-CE
 Agência Reguladora dos
serviços Públicos e Delegados do
Estado do Ceará-ARCE
 Secretaria de Educação do
Estado do Ceará-Seduc
 Secretaria de Planejamento
e Gestão do Estado do CearáSeplag
 Tribunal de Contas do Estado
do Ceará-TCE
 Tribunal de Contas dos
Municípios-TCM
 Universidade Vale do AcaraúUVA
 Universidade Estadual do
Ceará-UECE
 União dos Vereadores e
Câmaras do Ceará-UVC

>> Roberta Oliveira, pedagoga

Quando terminou a faculdade, em
2004, a pedagoga Roberta Oliveira até
pensou em continuar os estudos, mas
logo começou a trabalhar na Assembleia e a rotina corrida, os três filhos,
casa e marido para cuidar acabaram por
afastar os sonhos da pós-graduação.
Mas tudo mudou quando ela soube dos cursos abertos na Universidade
do Parlamento Cearense. Nem precisou
pensar muito e já estava matriculada. Isso
foi em abril do ano passado. Sete meses
depois, a vida dela transformou-se. Estudar passou a ser prioridade e a agora aluna dedicada anda cheia de planos.
Apesar dos horários apertados, que
fazem com que o jantar, algumas vezes
durante a semana, seja um sanduíche
ou uma sopa engolidos às pressas, Roberta não esconde a alegria do retorno
à vida acadêmica.
O entusiasmo é tanto que, além do orgulho de compartilhar com as filhas universitárias problemas como trabalhos para
entregar, provas e avaliações, ela já pensa
em fazer um MBA e se prepara para tentar
o Mestrado na própria Unipace.
Mesmo com todo cansaço e do tem-

po agora reduzido para a família, Roberta
garante que tem valido à pena. “Estudar
é sempre bom. Eu quase tinha esquecido
de como é instigante, como areja e faz
bem para o espírito”. Com seu jeito animado, ela conta que até o filho de nove
anos, que está no terceiro ano do Ensino
Fundamental e que ainda recebe orientação materna diária na hora de fazer os
deveres, compreende a importância do
curso que a mãe está fazendo.
“Ele não reclama, apenas pergunta
em dia de aula: “Mãe, é hoje que você
chega às 10 da noite?”. Esse apoio familiar tem sido muito importante. Sem ele,
eu não poderia dizer o quanto estou feliz
e empenhada”.
Tão empenhada que passou a frequentar, como aluna ouvinte, o Mestrado em
Educação da Universidade Federal do Ceará, onde também participa de um grupo
de estudos. “Me reencontrei”, resume.

Com a palavra

>> Números
Primeiro Semestre de 2011*

151

alunos de Cursos de
Especialização em parceria
com a UVA - Administração
Legislativa (1 e 2) e Ciências
Políticas, Sociedade e Governo

272

alunos d0 Projeto Superaçãoem parceria com a Seduc e
Seplag - Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Pré Vestibular

83

participantes d0 Seminário
sobre Direitos Humanos da
Mulher: fronteira entre o
público e o privado

980

servidores do poder executivo
dos municípios capacitados Curso Contabilidade aplicado
ao setor público-em parceria
com o Tribunal de Contas dos
Municípios

17

turmas e

292

funcionários da Assembleia
Legislativa estudando Inglês e
Espanhol
"O nosso maior propósito
é qualificar os servidores
públicos nas áreas de sua
atuação profissional, para que
estes possam se sentir melhor
preparados para se relacionar
com a sociedade de forma eficaz ."
Patrícia Saboya,
Deputada Estadual (PDT)

* Os números do segundo semestre só
serão divulgados no início de 2012

plenário ] 57

[ Conselho de Altos Estudos > Pactos

Sob um novo olhar
A Câmara de Acompanhamento e Avaliação das Políticas Públicas vai
ficar encarregada de monitorar as ações propostas pelos pactos

Q

uatro anos de trabalho, três pactos produzidos - o das Águas,
pela Vida - Drogas e de Convivência com
o Semiárido Cearense-, e o Conselho de
Altos Estudos e Assuntos Estratégicos
da Assembleia Legislativa já articula um
novo projeto. Em 2012, inicia os debates
no Pacto do Pecém, lançado em dezembro
passado, no Plenário 13 de Maio, e que vai
focar grandes empreendimentos previstos
para a região como refinaria, siderúrgica,
térmicas e a ZPE (Zona de Processamento
de Exportações).
O secretário executivo do Conselho,
Eudoro Santana, anuncia ainda para este
ano as atividades da recém-criada Câmara
de Acompanhamento e Avaliação das Políticas Públicas, formada por parlamentares
e assessores técnicos da Casa, para acompanhar as ações de políticas públicas propostas pelos pactos aos governos estadual
e municipal e sociedade.
“A criação da câmara técnica pelo
Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cláudio (PSB), é um dos
passos mais importantes nesse processo”,
afirma. Na prática, uma equipe especializada vai acompanhar o trabalho para saber se as ações propostas estão sendo executadas e quais os problemas enfrentados.
Conforme Eudoro Santana, o papel da Assembleia é legislar e fiscalizar. “E a câmara,
vinculada ao Conselho de Altos Estudos
da Casa, vai contribuir na avaliação de políticas públicas, notadamente as trabalhadas pelo parlamento cearense”, avalia.
A estratégia de trabalho contempla a
realização de audiências públicas com os
atores dos pactos, que tem ações de Governo, mas também da sociedade. “A ideia
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é evitar que as propostas caiam no vazio”,
justifica Santana. Segundo observa, com a
entrega do documento final, os pactos acabam, mas a Casa quer continuar o trabalho.

Semiárido

Mais recente, o Pacto de Convivência
com o Semiárido, debatido durante dois
anos, “condensa o esforço de dezenas de
instituições comprometidas com a região,
que há tempos reclama uma política específica, que promova uma mudança no paradigma do combate às secas”. O documento
estabelece os conceitos, fundamentos, objetivos, diretrizes e outras orientações demandadas. “Seu maior mérito consiste em um
consenso conceitual de que a convivência
com a semiaridez envolve bem mais do que
programas pontuais e novos aportes tecnológicos”, afirma o presidente da Assembleia,

deputado Roberto Cláudio, no texto de
apresentação do documento.
Segundo ele, trata-se de uma valiosa
contribuição ao Estado e à Nação brasileira,
“diante da constatação de que o seu pleno
desenvolvimento só será possível com o
desenvolvimento de suas regiões semiáridas”. Conforme observa, “a vida na região
semiárida exige a inclusão de um olhar cultural diferenciado, que permita equacionar
o desenvolvimento socioeconômico com o
uso sustentável dos recursos naturais”. Para
Roberto Cláudio, caberá ao parlamento cearense formular os instrumentos legais imprescindíveis à execução das proposições.
Eudoro Santana adianta que o trabalho
foi elaborado a partir dos eixos economia,
meio ambiente, comunicação, cultura, educação; serviços básicos e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos no semi-
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árido cearense. O documento vai servir de
base à formulação de uma “Política Estadual
de Convivência com o Semiárido Cearense”,
por parte do Legislativo. “Não há solução
para o Brasil sem solução para o Nordeste,
assim como não há solução para o Nordeste
sem solução para o Semiárido”, aponta.
Apresentado à sociedade dia 17 de novembro, no Plenário 13 de Maio, o documento propõe, em síntese, desconcentrar
a economia da Região Metropolitana de
Fortaleza e desenvolver a do semiárido.
Também sugere fortalecer a “ecologia do
semiárido”, com o uso racional dos recursos naturais.
Para o presidente do Conselho, deputado Lula Morais (PCdoB), esse tema
diz respeito ao hábito e a cultura do homem do campo em relação ao meio ambiente. “O foco principal é a mudança
da matriz energética, que ainda desmata
30% da caatinga, como lenha para abastecer fornos de olarias, padarias e churrascarias”, alerta.
No Ceará, mais de 56% da população
reside em áreas semiáridas. O relatório da
“Nova Delimitação do Semiárido” indica
que 86,80% do território cearense, integrado por 150 dos 184 municípios do Estado,
estão inseridos no semiárido brasileiro.

Esforço

No Pacto pela Vida - Drogas, segundo Eudoro Santana, a mobilização resultou em mais de 200 propostas. “O Plano
de Ações Integradas de Enfrentamento às
Drogas”, apresentado em 3 de novembro
passado, concentra sugestões colhidas em
112 encontros municipais e oito regionais,
iniciativa de 220 instituições, entre órgãos
governamentais e entidades filantrópicas.
“Isso demonstra o esforço coletivo em
cada localidade do Estado”, diz Eudoro
Santana, ao informar que o plano contempla a criação de um Centro Integrado de
Referência sobre Drogas no Ceará.
Entre os desafios, Eudoro Santana cita
a necessidade de ampliar a rede de atenção
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“Plano Estratégico de Recursos Hídricos
do Ceará” e 11 Cadernos Regionais das Bacias Hidrográficas. “Trata-se de um plano
exequível e já pactuado pelos órgãos, instituições e entidades da sociedade civil”, assinala o secretário executivo do Conselho, ao
adiantar que o trabalho envolveu parceria
entre a Agência Nacional de Águas, Governo do Estado e a Assembleia.

Instrumentos

A Assembleia criou
instrumentos
importantes como o
Conselho de Altos Estudos,
e já tinha o Inesp, para
aprofundar algumas
políticas, pactuando com
a sociedade as propostas.
Creio que isso é uma
iniciativa inédita
secretário executivo do Conselho,
Eudoro Santana

com maior número de serviços e locais de
atendimento aos dependentes; promover
educação permanente dos profissionais
envolvidos nas diversas áreas, além da integração das políticas públicas através da articulação das ações de prevenção, tratamento, repressão ao tráfico e reinserção social;
sensibilizar a participação da sociedade
para o enfrentamento dos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

Cenários

Início de tudo e com foco na segurança
hídrica, o pioneiro Pacto das Águas produziu um plano estratégico com 34 programas. O trabalho resultou na publicação
do “Cenário Atual dos Recursos Hídricos”,

Para Eudoro Santana, pela primeira
vez o parlamento cearense está trabalhando em profundidade políticas públicas. “A
Assembleia criou instrumentos importantes como o Conselho de Altos Estudos, e
já tinha o Inesp, para aprofundar algumas
políticas, pactuando com a sociedade as
propostas. Creio que isso é uma iniciativa
inédita”, assinala.
O Pacto das Águas, por exemplo, foi
considerado pela ANA (Agência Nacional
de Águas) como um modelo a ser sugerido a outros estados. “Esse trabalho foi
concluído em dezembro de 2009, com a
publicação do “Cenário Atual dos Recursos Hídricos”, “Plano Estratégico de Recursos Hídricos do Ceará” e 11 Cadernos
Regionais das Bacias Hidrográficas - produtos finais”, observa.
A articulação entre as instituições
públicas ou da sociedade civil, com a
finalidade de integrar e compartilhar
as políticas em andamento, conforme
avalia, é o grande resultado dos pactos
desenvolvidos. “Problemáticas pontuais em algumas áreas já foram contempladas, como o cadastro de usuários
de água elaborado pela Companhia de
Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh).”
A falta de dados consistentes sobre a
situação ou estado da arte de alguns temas
ainda dificulta o trabalho do Conselho,
mas Eudoro Santana está confiante. “As
dificuldades são superadas na medida em
que se criam ferramentas para que a sociedade tenha um maior controle das ações
dessas políticas.”

+

>> Saiba

Síntese

O Pacto pela Vida é articulado
pela Assembleia Legislativa do
Ceará, por meio do Conselho
de Altos Estudos e Assuntos
Estratégicos, no sentido de
promover a formulação de
políticas com base em programas
específicos, objetivando o
desenvolvimento integrado,
compartilhado e sustentável do
Estado e respectivos instrumentos
normativos de interesse da Casa
quanto a planos, programas
ou projetos, políticas e ações
governamentais.

Desenvolvimento
A convivência com o semiárido
cearense, centrada em processos
de desenvolvimento mais
equilibrado entre o bem-estar
social e a adequada utilização
dos recursos naturais, pressupõe
a reorientação do modelo de
expansão em curso no Estado.
Caminhar nessa direção significa
promover a integração das
políticas públicas, a participação
qualificada da população,
a garantia de educação e
informação permanente, a
geração de conhecimentos
necessários e o fortalecimento
político e institucional.

O legislativo Cearense na Vanguarda

As principais funções do
poder legislativo são aprovar as
leis que regulam a sociedade,
fiscalizar o executivo na aplicação
dos recursos e na execução das
políticas públicas, e também
realizar a interlocução da
sociedade com o governo,
buscando atender as demandas
sociais e políticas.
A Assembleia Legislativa
do Ceará sai na vanguarda ao
incorporar mais uma atribuição,
ao instituir o Conselho de Altos
Estudos de Assuntos Estratégicos,
com o de objetivo aprofundar a
discussão de temas do interesse
coletivo e para o desenvolvimento
do Estado.
Através da mobilização dos
diversos segmentos sociais
(público, privado e do terceiro
setor) em torno de um assunto
escolhido, o Conselho vem
elaborando propostas, planos
e diretrizes, contribuindo na
elaboração de políticas públicas
visando à melhoria da qualidade
de vida da população.
Nesses quatro anos, o órgão
trabalhou na elaboração de três
pactos: primeiro na Gestão das

Águas, realizando o diagnóstico
que resultou na elaboração de
uma publicação, que tem sido
utilizado pelo executivo como
guia para ações na área de
recursos hídricos. O Pacto Pela
Vida, produzido na sequência,
tratou do desafio de enfrentar o
problema das drogas, que tem
causado graves problemas de
violência, de segurança e saúde
pública. Cerca de 120 municípios
realizaram encontros mobilizando
em torno de quatro mil pessoas.
Esse trabalho é pioneiro no
Brasil, enfocando os eixos da
prevenção, tratamento, repressão
e reinserção social.
O Pacto de Convivência com
o Semiárido propõe orientar a
mudança cultural dos hábitos
do agricultor, permitindo uma
convivência sustentável com o
meio ambiente, tendo como foco
principal, a mudança da matriz
energética, que ainda desmata
30% da caatinga, como lenha
para abastecer fornos de olarias,
padarias e churrascarias.
Estamos elaborando o quarto
pacto, o Pacto Pelo Pecém,
tendo em vista os grandes
empreendimentos em execução,
como refinaria, siderúrgica,
térmicas e a ZPE. O desafio é
compreender a repercussão da
força da energia econômica,
social, ambiental, urbana e
política que o complexo portuário
irá trazer como consequências
para o Ceará. Propor uma
governança para gerir todo esse
processo é nossa tarefa principal.

Deputado Lula Morais (PCdoB) - presidente do Conselho
de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da AL
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D

Assembleia

Legislativa entra
na Era Virtual
Além de internet gratuita aberta ao público, a
Casa passa a adotar procedimentos virtualizados
e a digitalizar documentos
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esde novembro, todas as dependências da Assembleia Legislativa estão cobertas por uma rede sem fio
que possibilita acesso gratuito à internet.
Mas, o processo de modernização tecnológica da Casa não passa apenas pela oferecimento desse serviço. Conta, também,
com a implementação de um sistema de
segurança de rede confiável, aumento da
banda de internet, virtualização dos processos, modernização do website e digitalização de documentos.
Cerca de 80 antenas foram instaladas
para fornecer acesso à rede sem fio em
todo o Parlamento. Antes, essa cobertura era restrita ao Plenário 13 de Maio e
não era aberto ao público. São três níveis
de acesso: um para visitantes, outro para
servidores e um terceiro para convidados. No início de 2011, a velocidade da
rede era de 10 Megabits. Hoje, são dois
links com 20 Megabits cada em provedores diferentes (se um falhar, o outro
continua funcionando).
De acordo com o chefe do Setor de Informática da Assembleia, Haroldo Mara-

nhão, oferecer esse serviço não é tão simples. É preciso garantir segurança para não
colocar em risco a integridade da rede e
evitar ações externas. “Vamos impedir que
o sujeito conecte-se à nossa rede e invada
outro site ou que mande e-mail em massa
para capturar senha de cartões de créditos.
Se alguém quiser fazer isso, a segurança já
bloqueia”, garantiu.
A Assembleia optou por contratar
uma empresa outsourcing (similar a uma
empresa terceirizada) para o aluguel dos
equipamentos e a prestação de serviço no
intuito de reduzir custos com a manutenção. “A gente teria de ter um investimento
caríssimo para colocar wireless”, ponderou. Segundo ele, a contratação de outsourcing é uma tendência mundial. Vantagens: se queimar um aparelho, a empresa
em 24 horas vem colocar um novo. Entre
outros serviços contemplados no contrato,
estão fornecimento de antispam, antivírus
e criptografia de laptops.
Para Haroldo, o fornecimento de in-

A empresa vai
implantar e vai treinar
cada setor. Em um
momento muito curto,
os procedimentos vão
funcionar em paralelo
e depois o papel será
abolido"
Haroldo Maranhão, chefe do Setor
de Informática da Assembleia

ternet gratuita nas dependências do Parlamento é sinal de modernidade. "Venho
de uma instituição americana que a gente
provinha acesso sem fio. A tecnologia

+

que a gente coloca aqui é coisa de primeiro mundo”, avaliou Haroldo.

>> Saiba

Virtualização,
digitalização e novo site

Níveis de acesso

Outro passo importante que a Assembleia dá na caminhada da modernização tecnológica é a virtualização dos
processos. O que é feito hoje em papel
passará ser virtual, a partir de um ambiente web onde o usuário precisará se
identificar por meio de login e senha. A
medida vai reduzir o consumo de papel
e agilizar as tramitações.
Em 2011, a ação começou a ser implementada no Departamento Legislativo. A
área administrativa da Casa também será
contemplada. Alguns usuários, como deputados e chefes de gabinetes, terão certificação digital. Na expectativa de Haroldo
Maranhão, até julho de 2012 toda a Casa
terá seus processos virtualizados.
Esse processo está ligado ao serviço de digitalização, “que é o processo de
pegar o documento e transformá-lo em
documento eletrônico, de forma que as
pessoas autorizadas podem acessar à rede
e ver o documento”, explicou o chefe da
Informática. Os documentos em tramitação serão os primeiros a serem digitalizados e conectados ao sistema virtual. Em
seguida, será a vez da documentação de
anos anteriores.
A mudança no hábito dos funcionários da Casa será trabalhada em cada
área. “A empresa vai implantar e vai treinar cada setor. Em um momento muito
curto, os procedimentos vão funcionar
em paralelo e depois o papel será abolido”, declarou. Com a digitalização, ficará
mais fácil o cidadão comum solicitar um
documento da Assembleia e ter acesso a
ele por meio do novo site – que terá interface mais moderna para disponibilizar
arquivos de vídeos e de áudio com mais
agilidade. “Estamos pensando no futuro”,
finalizou Haroldo

 Visitantes: Qualquer pessoa
com equipamento Wi Fi
poderá se conectar à rede. O
usuário tem acesso a e-mails e
a sites comuns.
 Servidores: Utilizam mesmo
login e senha usados nos
computadores conectados à
rede fixa. Têm o privilégio de, em
qualquer espaço do Parlamento,
acessar sua VLan (espécie de
ilha de navegação restrita a
cada setor e cada gabinete). Um
deputado pode, do Plenário,
enviar um documento para
impressão ou compartilhar
arquivos com sua equipe no
gabinete, por exemplo.
 Convidados: Podem adquirir
login e senha - nos gabinetes
e nos setores da Casa - com
acesso mais amplo do que o
permitido aos visitantes. A
validade é de 24 horas
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Assembleia vai zerar emissão
de carbono na atmosfera
A Casa vai realizar o replantio de árvores na Serra da Ibiapaba e
firmará parcerias para coleta de material reciclável

O

projeto é inédito entre as assembleias legislativas do País.
Desde setembro, uma consultoria
começou a calcular a quantidade de
carbono que o Parlamento cearense
emitiu no meio ambiente em 2010. No
início de 2012, a partir desses cálculos,
a Casa irá realizar o replantio de árvores em área de preservação permanente em nascente e matas ciliares degradadas na Serra da Ibiabapa.
Após essa compensação inicial, haverá o cálculo de quanto foi emitido em
2011 e um novo replantio será realizado
em 2013. Depois disso, a Assembleia
Legislativa do Ceará será o primeiro
parlamento estadual do País a receber
uma certificação internacional como
instituição que neutralizou a emissão de
carbono na atmosfera.
A proposta de zerar a emissão de
carbono não é isolada, ela caminha
em paralelo a outras ações voltadas
para a preservação do meio ambiente.
Em 2011, o Parlamento cearense foi o
primeiro entre as demais Assembleias
do Brasil a assinar o termo de compromisso com a Agenda Ambiental na
Administração Pública (A3P) junto ao
Ministério do Meio Ambiente, o que
culminou em uma série de medidas.
Uma das primeiras atitudes foi a
instalação de coletores de pilhas e baterias. A Diretoria Operacional também
começou a estudar a destinação de resíduos sólidos gerados internamente
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A proposta de
zerar a emissão
de carbono não é
isolada, ela caminha
em paralelo a outras
ações voltadas para a
preservação do meio
ambiente. Em 2011, o
Parlamento cearense
foi o primeiro
entre as demais
assembleia do Brasil
a assinar o termo de
compromisso com a
Agenda Ambiental
na Administração
Pública (A3P)

para a implantação da coleta seletiva.
Uma parceria com a Coelce viabilizará
esse processo e irá ultrapassar os limites do parlamento, envolvendo a sociedade dos bairros adjacentes à Casa.
No início de 2012, será implantado
um ponto Ecoelce nas dependências
da Assembleia, com entrada pela rua
Francisco Holanda.
Com esse posto, qualquer pessoa
poderá depositar resíduos sólidos e

obter desconto na conta de energia. Os
doadores podem optar por conceder
esse crédito a uma instituição. “A outra
vantagem é que a pessoa que receberá
os materiais dará uma explicação sobre
o cuidado com os materiais recicláveis”,
declarou o diretor adjunto Operacional,
Júlio Ramon Soares Oliveira.
Bairros como Dionísio Torres, Aldeota, Meireles, Bairro de Fátima, Pio XII e
Joaquim Távora serão beneficiados “Nós
temos nesse entorno um grande gerador
de resíduo, mas não temos nenhum ponto de coleta”, afirmou. O material é destinado a cooperativas que trabalham com
reciclagem. Além do cidadão comum,
empresas podem participar e obter descontos na conta de energia.
No caso da Assembleia, o maior
volume é de copos de plástico e de papel. Em dezembro, a Casa - a partir de
uma parceria com a Superintendência
Estadual do Meio Ambiente (Semace) distribuiu coletores de papel em todos
os setores. Segundo Júlio Ramon, a Assembleia deverá adotar a “licitação sustentável” para adquirir copos de papel –
que são mais caros, mas têm destinação
mais adequada – a exemplo de órgãos
federais como o Tribunal de Contas da
União (TCU) e a Advocacia-Geral da
União (AGU).

Conscientização

As medidas sustentáveis não terão
efeito sem a conscientização dos servi-

[Meio Ambiente> zero de carbono
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>> Saiba
Ecoelce:

projeto sócioambiental que
troca lixo reciclável por bônus
na conta de energia.
Fonte: Portal da Coelce (www.coelce.com.br)

dores. O próprio Júlio Ramon teve reuniões para capacitar os funcionários que
trabalham com a limpeza da Casa, que
são os principais atores desse processo.
Já está pronta uma campanha publicitária para reduzir os consumos de papel,
água e energia elétrica. Também deve
reduzir a quantidade de papel utilizada

a virtualização dos processos e a digitalização dos documentos.
O diretor adjunto garante que os
custos com essas medidas sustentáveis
são irrisórios. “Esse tipo de trabalho tem
mais a ver com consciência do que com
recurso. Em termo de volume de recurso,
é insignificante”, comentou.

Objetivos da A3P:
Além de estimular a reflexão e a
mudança de atitude dos servidores
para que os mesmos incorporem os
critérios de gestão socioambiental
em suas atividades rotineiras, a A3P
também busca:
 Sensibilizar os gestores públicos para
as questões socioambientais;
 Promover o uso racional dos
recursos naturais e a redução de gastos
institucionais;

 Contribuir para revisão dos padrões
de produção e consumo e para a adoção
de novos referenciais de sustentabilidade
no âmbito da administração pública;
 Reduzir o impacto socioambiental
negativo direto e indireto causado pela
execução das atividades de caráter
administrativo e operacional;
 Contribuir para a melhoria da
qualidade de vida.

Os termos:
 Reutilizar: significa usar novamente o produto antes de descartá-lo.
 Reciclar: é transformar os produtos em matéria prima para se iniciar um novo
ciclo de produção-consumo-descarte.
 Licitações sustentáveis: são aquelas que levam em consideração a
sustentabilidade ambiental, social e econômica dos produtos e processos a ela
relativos. Licitações que levem à aquisição de produtos e serviços sustentáveis são
importantes para a conservação do meio ambiente, abrangendo a própria sociedade
nele inserida, como também apresentam no aspecto econômico uma melhor
relação custo/benefício a médio ou longo prazo quando comparadas às que se
valem do critério de menor preço
Fonte: Ministério do Meio Ambiente

Agenda Ambiental na
Administração Pública:

programa que busca
incorporar os princípios
da responsabilidade
socioambiental nas atividades
da Administração Pública,
através do estímulo a
determinadas ações que
vão, desde uma mudança
nos investimentos, compras
e contratações de serviços
pelo governo, passando pela
sensibilização e capacitação
dos servidores, pela gestão
adequada dos recursos naturais
utilizados e resíduos gerados,
até a promoção da melhoria da
qualidade de vida no ambiente
de trabalho.

Código das cores

 Azul: papel e papelão
 Verde: vidro
 Preto: madeira
 Branco: resíduos
ambulatoriais e de serviços de
saúde
 Marrom: resíduos orgânicos
 Vermelho: plástico
 Amarelo: metal
 Laranja: resíduos perigosos
 Roxo: resíduos radioativos
 Cinza: resíduo não reciclável
ou misturado, ou contaminado,
não passível de separação
Fonte: Ministério do Meio Ambiente

Educação
é o caminho
que segue a
mudança
Av. Pontes Vieira, 2391
Dionísio Torres - CEP: 60170.900
Fone: (85) 3277.2500

A Universidade do Parlamento Cearense qualifica o servidor
público que, por sua vez, melhora a prestação de serviço. Na
Universidade do Parlamento Cearense são desenvolvidos
cursos de graduação e pós-graduação. Podem participar
servidores dos legislativos estadual e municipais.

Navegue em águas claras

www.al.ce.gov.br

O portal da Assembleia Legislativa apresenta em
tempo real os debates dos parlamentares sobre
temas do seu interesse. Também disponibiliza
notícias e fotos para a imprensa, além de facilitar
o acesso a todos os setores da Assembleia.
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