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Presidente assume articulação conjunta
das Assembleias do Brasil
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Carta ao Leitor

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

Olá, caro leitor! Voltamos com mais
uma edição do AL Notícias repleta de
novidades para você sobre os trabalhos
e acontecimentos do Legislativo estadual. Neste mês de dezembro, o presidente
da Mesa Diretora, deputado Domingos
Filho, tomou posse na presidência do
Colegiado dos Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil e Câmara
Distrital. Nos próximos dois anos ele
vai articular iniciativas conjuntas dos
Parlamentos estaduais visando ampliar
as suas prerrogativas legislativas, e também inserir essas Casas nas discussões
sobre o marco regulatório de exploração
do Pré-Sal. Esse assunto foi discutido
também com o presidente da Petrobrás,
Sérgio Gabrielli, em debate realizado no
Plenário 13 de Maio.
Na 32ª edição do AL Notícias, você
saberá ainda que o nosso Estado já possui uma lei que regulamenta e estabelece

critérios para a criação de novos municípios. E que o Ceará recebeu a visita do
vice-governador do Rio de Janeiro, Luís
Fernando Pezão que, acompanhado pelo
Presidente da Assembleia, esteve em Tauá
para conhecer o projeto Cidade Digital.
Ainda nesta edição, estimado leitor,
você saberá que a Assembleia do Ceará,
sempre preocupada com a transparência e a lisura de suas ações, conta com
um departamento destinado a fazer o
controle interno das suas atividades.
Trata-se do Departamento de Controladoria Interna que acaba de lançar um
Manual de Procedimentos destinado
aos servidores responsáveis pelas execuções orçamentária, financeira e patrimonial do Poder. E acompanhará o
encerramento das atividades de 2009 do
projeto de Construção Compartilhada
da Cidadania, desenvolvido pelo Inesp.
Continue conosco e boa leitura!

espaço do leitor
se ligue!

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

Telefone
(0XX85)

3277.2500
Fax
(0XX85)

3277.2753
Email

ouvidoria@al.ce.gov.br

site

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

Escreva você também para o Assembleia Notícias. Sua opinião é muito importante!
Envie um e-mail para assembleianoticias@gmail.com e colabore com o nosso jornal.

Senhora Editora,
Essa iniciativa da Assembleia
Legislativa do Ceará de buscar
mecanismos para ampliar a
participação da sociedade
nas decisões políticas revela o
comprometimento da atual Mesa
Diretora da Casa com o povo
que representa. Oxalá, todos os
políticos brasileiros tivessem essa
preocupação. Na verdade, a maioria
deles foge do povo. O presidente
Domingos Filho está dando um
exemplo ao Brasil de como fazer
política e ser um verdadeiro cidadão.
Monalisa de Barros Peixoto
Fortaleza,CE

Cara Editora,
Seria muito bom se todas as
instituições e empresas do Brasil
tivessem a preocupação de cuidar da
harmonia entre seus funcionários, para
que eles estejam atentos à missão de
suas empresas. Se todos fizessem assim,
não teríamos tantos problemas em
conseguir acesso aos serviços básicos
do Estado, e também seríamos melhor
tratados por empresas de telefonia, de
energia elétrica e planos de saúde, para
citar apenas algumas, que tratam as
pessoas como se fossem lixo.
Ferdinando Neves de Oliveira
Potiretama,CE

Prezada Sílvia Goes,
Por meio desta, venho cumprimentar a si e
a toda sua equipe, notadamente o pessoal
do Portal da Assembleia Legislativa, que
nos mantém informados diariamente sobre
tudo que acontece nesta Casa. Gostaria
de sugerir, porém, que algumas paginas
oferecessem mais informações. Por exemplo,
na página da Universidade do Parlamento
existem poucas informações sobre cursos e
outras atividades de interesse da população.
Eu, por exemplo, gostaria de saber quando
serão abertas as inscrições do Prevest, e isso
não está disponível na página, tem apenas
os telefones.
Maria Idelvania Gondim Carvalho
Caucaia, CE

Paulo Rocha
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>> Governador Cid Gomes, presidente da AL, deputado Domingos Filho (PMDB) e presidente da Petrobrás, Sérgio Gabrielli.

com a palavra

Por depender de oleaginosas, o
funcionamento da usina de Crateús
torna-se insustentável. “A mamona
tem baixa produtividade, e o que se
produz no Estado não é suficiente
para a Ecodiesel operar”.
Deputado Cirilo Pimenta (PSDB)

Assembleia debate marco
regulatório de exploração do Pré-Sal
Deputados discutem reivindicações com o presidente da Petrobrás, Sérgio Gabrielli.
Assembleia Legislativa realizou,
no último dia 20/11, debate sobre o marco regulatório da exploração
do pré-sal. O evento contou com a presença do presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli e do governador Cid Gomes (PSB), além de deputados federais
e senadores cearenses.
O presidente da Casa, deputado
Domingos Filho (PMDB), pediu cautela nos debates já acalorados sobre
a distribuição dos lucros advindos da
exploração do petróleo nessa camada
recém-descoberta. Os estados produtores (Rio de Janeiro, São Paulo e
Espírito Santo) reivindicam todos os
royalties para si. Porém, unidades não
produtoras – como o Ceará – defendem a divisão com outras regiões. A
Constituição Federal diz que o subsolo
brasileiro pertence à União.
Para o peemedebista, “ao mesmo
tempo em que o pré-sal promete dias
venturosos para a economia brasileira,

A

desencadeia uma série de questões e
disputas que exigem atenção”, pois as
novas reservas podem colocar o País
como franco exportador de petróleo.
A tese da partilha dos ganhos foi
defendida por Sérgio Gabrielli. Segundo ele, o risco de exploração é mínimo.
Por isso, a cifra deve ser dividida. Em
seguida, o presidente da Petrobras comentou o andamento das negociações
em torno da refinaria Premium II, prevista para o Ceará.
Ele datou o início da primeira etapa
de implantação para dezembro de 2013.
A segunda deve começar dois anos depois. “Está dentro das previsões”, assegurou, contabilizando a criação de 90
mil empregos diretos e indiretos com
a chegada do empreendimento. “É algo
gigantesco”, acrescentou.
Já o governador Cid Gomes levantou a bandeira da criação de um Fundo
Social que aglutinaria os recursos provenientes da prospecção de petróleo.

Deste “bolsão”, os valores seriam distribuídos a todos os Estados. O modelo,
previsto e sugerido pelo Presidente Lula
ao Congresso Nacional, foi classificado
pelo Governador como “extraordinário”.
Ele também referiu-se à expectativa da
população quanto à instalação da refinaria. Em parte, a implementação está
parada por conta de impasses ambientais e com uma tribo indígena. “O faturamento anual dessa empresa projeta
algo em torno de 40% do PIB. Não tenho dúvidas de que a implantação da
refinaria é impactante e necessária para
o Estado consolidar sua vocação para o
desenvolvimento industrial”, afirmou.
Acompanhando os debates estavam
os deputados Nenen Coelho (PSDB),
Fernando Hugo (PSDB), Lula Morais
(PCdoB), Guaracy Aguiar (PRB), Rachel
Marques (PT), Artur Bruno (PT) e Nenen Coelho (PSDB). Os parlamentares
questionaram e elogiaram o marco regulatório do pré-sal.

”Os recursos advindos da
produção e exploração do pré-sal
devem ser utilizados para resgatar
uma dívida social histórica do País
e garantir o fortalecimento da
Petrobras”.
Deputado Nelson Martins (PT).

Cobramos solução para a
unidade de produção de
biodiesel, da Brasil Ecodiesel, em
Crateús, inaugurada em janeiro
de 2007 pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e que hoje
está inoperante.
Deputado Nenen Coelho (PSDB).
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Solenidade > Posse

Ceará > Municipalismo

Domingos Filho assume o Colegiado de Assembleias

Assembleia aprova
novos critérios
para emancipação
de distritos

presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará,
deputado Domingos Filho (PMDB),
assumiu no dia 4 de dezembro o comando do Colegiado dos Presidentes
das Assembleias Legislativas (CPAL),
para o biênio 2010/2011.
O parlamentar cearense recebeu
o cargo do presidente da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, deputado
Alberto Pinto Coelho (PP), que comandou o colegiado nos últimos dois anos.
“Domingos Filho é um nome estuário
de convergência dos nossos pares, e
isso não é por acaso, mas fruto de uma
liderança”, defendeu Alberto Coelho,
justificando a escolha do deputado
cearense. “Ele traz a segurança de que
daremos continuidade aos nossos ideais e aos nossos desafios”, exaltou.
Além de Domingos Filho, o Colegiado terá como primeiro vice-presidente,
deputado Barros Munhoz (PSDB-SP),
segundo vice-presidente, deputado Jorginho Mello (PSDB-SC), secretário-geral,
deputado Domingos Juvenil (PMDB-PA)
e tesoureiro, deputado Leonardo Prudente (DEM-DF).

Paulo Rocha

Novo presidente da CPAL terá dois anos para articular iniciativas conjuntas dos parlamentos estaduais do país

O

Domingos Filho foi o autor do projeto de lei
complementar aprovado na Casa.

“A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria confessa, ao admitir a reforma.
Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca.
Traidor da Constituição é traidor da Pátria”.
>> Deputado Domingos Filho (PMDB-CE) recebe o cargo do deputado Alberto Pinto Coelho (PP-MG).

Missão
Domingos Filho assume a entidade
com o compromisso de aumentar as
prerrogativas das casas legislativas estaduais. Para ele, os estados devem recuperar a competência de legislar sobre
temas como transportes, assuntos agrários, licitações e diretrizes educacionais.
Por se tratar de um federalismo
descentralizador o pacto federativo brasileiro deveria operar sempre no sentido
centrífugo, o que significa dotar os estados e municípios de certa autonomia.

Assembleia Legislativa do Ceará aprovou projeto de lei
complementar de autoria do presidente da Casa, deputado Domingos
Filho (PMDB), de n° 09/09, que dispõe, na forma do art. 18, § 4º, da
Constituição Federal e do art. 31 da
Constituição Estadual, sobre os Estudos de Viabilidade Municipal, para a
criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios no Estado do Ceará.
Domingos Filho explica que o
estado do Ceará, diversamente do
que ocorre nos demais estados bra-

A

sileiros, notabiliza-se por dispor da
legislação mais rigorosa do País, no
tocante aos critérios de emancipação
de distritos, impedindo, seguramente, a maioridade política de importantes áreas de seu território. “Ao
propor a alteração da Lei Complementar n.º 01, de 05 de novembro de
1991, tive a preocupação de fazer um
estudo minucioso sobre a legislação
dos demais estados brasileiros”, justifica o presidente, esclarecendo que
a nova lei propõe uma adequação
dos critérios vigentes baseada nesse
levantamento e na realidade atual.

saiba+
COMO É PROCESSO
Somente após a sanção e publicação
da Lei Domingos Filho, é que os
processos de desmembramento
podem se iniciar.
O processo começa com um
requerimento de deputado ou projeto
de iniciativa compartilhada, com o
mínimo de 100 assinaturas de eleitores
domiciliados na área territorial a ser
emancipada.
Caberá à Mesa Diretora deliberar sobre
os processos, dentro do prazo de 180
dias. Se os critérios forem atendidos, o
Legislativo expedirá decreto legislativo,
determinando ao Tribunal Regional
Eleitoral a realização do plebiscito.
Até o momento, não há nenhuma
solicitação de emancipação na Casa.

CONHEÇA OS CRITÉRIOS
População superior a 8.000 habitantes,
eleitorado não inferior a 40% de sua
população, centro urbano já constituído

de prédios residenciais e públicos
superior a 400, rede de distribuição de
energia elétrica, sistemas de captação e
abastecimento público de água potável
e disponibilidade para implantação de
coleta e disposição final de esgotos
sanitários e resíduos sólidos.
O distrito deve ainda possuir escolas
de educação infantil, fundamental e
médio e posto de atenção primaria
à saúde, estrutura de atendimento
em segurança pública, sistema
de telefonia pública, comercial
e residencial, edificações para a
instalação da Prefeitura e da Câmara
Municipal, estabelecimento de venda
a varejo de combustível para veículos
e gás de cozinha e posto de serviços
dos correios.
Também são exigidos para a
emancipação: a estimativa do custo
de administração do novo município,
estudo de viabilidade econômica,
territorial e ambiental; perdas para o
município mãe não superiores a 50%
das receitas próprias, continuidade
territorial e voto da maioria dos
eleitores de todo o município.

com a palavra
Em seu discurso de posse, Domingos
Filho lembrou que foi a observância do
pacto federativo que motivou há 16
anos os presidentes das Assembleias
Legislativas do Brasil a instituírem essa
entidade. “A Constituição certamente
não é perfeita. Ela própria confessa, ao
admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir,
jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da
Constituição é traidor da Pátria”, disse,
citando Ulysses Guimarães.

“A ampliação da competência
concorrente entre estados e União representa um importante passo para a
atualização constitucional dos estados,
retornando-se à essência do Federalismo”, ponderou Domingos Filho. O que
o novo presidente da CPAL defende é
o direito das unidades federativas de
eleger as prioridades de acordo com as
demandas regionais.
O exemplo dado pelo parlamentar
foi a recente aprovação do projeto de

lei complementar que estabelece normas para a criação, fusão, incorporação
e desmembramento de municípios. “O
mais importante não é a possibilidade
de regramentos para permitir a maioridade política de distritos que preencham os requisitos exigidos por lei,
mas, sobretudo, em última instancia, de
fortalecer e de resgatar, na sua essência,
o compromisso republicano e o Pacto
Federativo”, avaliou o deputado municipalista convicto.

“Pode ser que o Congresso Nacional
agora vote o projeto mais rápido. Ele
é essencial para a democratização
do acesso de municípios aos
recursos públicos”.
Deputado Dedé Teixeira (PT)

“Queremos dar o direito àqueles
distritos que veem as sedes municipais
concentrarem as arrecadações e não
recebem serviços adequados”.
Deputado Júlio César (PSDB)

“A proposta estabelece a utilização de
meios tecnológicos para a definição dos
limites entre os municípios, o que é muito
positivo”.
Deputado Gilberto Rodrigues (PHS)

“Esta lei que está sendo proposta
vem resgatar a condição desses
grandes distritos para que sejam
transformados em município”.
Deputado João Jaime (PSDB).
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flash do parlamento

Plenário sedia solenidade de posse e debate sobre Pré-Sal
O Plenário 13 de Maio
sediou, no mês de novembro,
importantes eventos, como
o debate sobre o marco
regulatório de exploração do
Pré-Sal. O encontro contou
com a presença do presidente
da Petrobrás, Sérgio Gabrielli,
do governador Cid Gomes,
do senador Inácio Arruda,
deputados estaduais e
federais cearenses.
O Plenário também foi palco
da solenidade de posse do
deputado Domingos Filho na
presidência do Colegiado de
Presidentes das Assembleias
do Brasil (CPAL).

>> Deputado Eudes Xavier (PT), senador Inácio Arruda (PC do B) e governador Cid Gomes.

>> Presidente Domingos Filho (PMDB) e Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobrás, no debate sobre o Pré-Sal.

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

>> Deputados Rachel Marques e Artur Bruno, do PT.

>> Deputados Roberto Cláudio (PSB) e Ronaldo Martins (PRB).

>> Deputado Carlomano Marques (PMDB).

>> Deputados Guaracy Aguiar (PRB) e Sineval Roque (PSB).

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

>> Deputado Domingos Filho (PMDB) comemora posse com o expresidente do CPAL, deputado Alberto Pinto Coelho (PP-MG).

>> Deputados Welington Landim e Edson Silva, do PSB.

>> Deputados Lula Morais (PC do B) e Hermínio Resende (PSL).

>> Deputados Weber Araújo (PSL) e Adahil Barreto (PR).

>> Deputados Nelson Martins (PT), Manoel Castro (PMDB), José Albuquerque e Roberto
Cláudio, do PSB.

>> Deputados Rômulo Coelho e Sérgio Aguiar, do PSB.

>> Deputado Fernando Hugo (PSDB).

>> Presidente da Unale, deputado Clóvis
Ferraz (DEM-BA)

>> Deputados Stanley Leão (PSDC) e Sineval Roque (PSB).

>> Deputado federal José Guimarães (PT).
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Projeto > Tauá

Controle > Sistema

Domingos Filho apresenta Cidade Digital
ao vice-governador do Rio de Janeiro

Controladoria da AL lança
Manual de procedimentos

Presidente destacou desafios enfrentados para a implantação do projeto no município.

Publicação orienta os servidores que exercem atividades administrativas.
Paulo Rocha

Edson Júnior Pio

A Cidade Digital de Tauá conta
com a parceria do Governo Federal, e é a segunda a ser implantada
no País. Iniciado em julho de 2006, o
projeto envolve a combinação de alfabetização digital e acesso gratuito a
computadores com conexão de banda
larga à Internet. É composta por Telecentros Escolares, Estação Digital,
Centro de Capacitação Tecnológico,
quiosques digitais (instalados em locais de grande fluxo de pessoas) e
rede Wireless.
Domingos Filho falou sobre os
desafios enfrentados para implantar
o projeto, destacando que a distância
da Capital, o orçamento municipal e
a quantidade de habitantes (56 mil),
seriam pesados na hora de buscar
recursos junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). “O projeto custou R$ 800
mil, e tem por objetivo modernizar
e promover a inclusão social, como
estratégia de melhoria das condições
sócio-econômica e educacional da cidade”, frisou.
No final de novembro, Tauá passou a contar com mais 600 computadores para os novos laboratórios
de informática, sendo 58 rurais e 18
urbanos. Com a iniciativa, a expectativa é estender o acesso à internet a
todo o município. Atualmente, 32 mil
habitantes contam com o serviço. O
deputado salientou que é o entusiasmo do povo, como o de Tauá, que o
faz lutar por inovações para o Ceará.
Disse, ainda, que se há um consenso
na política, é o de que só a educação
pode contribuir para o desenvolvimento de um país.

O Manual

O

>> Presidente Domingos Filho (PMDB), vice-governador do Rio, Luís Fernando Pezão e prefeito de Tauá, Odilon Aguiar.

“O projeto custou R$ 800 mil, e tem por objetivo modernizar e promover a inclusão social,
como estratégia de melhoria das condições sócio-econômica e educacional da cidade”.
>> Domingos Filho (PMDB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

Dando continuidade ao processo de desenvolvimento tecnológico,
Tauá foi a primeira cidade a instalar
telefones públicos equipados com
tecnologia VoIP – os Bodefones (aparelhos decorados com a figura do
bode, cuja criação é uma das principais atividades econômicas da região dos Inhamuns) – que permitem
ligações telefônicas via internet. Com
isso, “proporcionamos ainda mais a
inclusão da população e facilitamos a
sua integração com o mundo”, enfa-

tizou Domingos Filho, afirmando que
é obrigação dos políticos lutarem por
uma vida mais digna para as comunidades que os elegem.
A primeira Cidade Digital do Brasil
foi implantada no município de Piraí,
a 70 km do Rio de Janeiro, durante a
gestão do prefeito Luiz Fernando Pezão. Ele pontuou a importância das
prefeituras municipais, lembrando
que elas são as grandes responsáveis
pela melhoria da qualidade de vida da
população. “Quando prefeito me dei

conta da falta de tecnologia nas cidades. Eu queria trazer novos empreendimentos para Piraí, mas a cidade
não tinha se quer uma rede telefônica
adequada”, contou.
No entanto, apesar das dificuldades técnicas, Pezão ressaltou que
levou o projeto a frente. ”Nós conseguimos dar um lap top a cada uma
das quatro mil crianças de Piraí, e
conseguimos aumentar de R$ 17 para
R$ 90 milhões, o orçamento municipal”, disse.

>> A auditora interna da Controladoria, Rosa Moraes (ao centro), com sua equipe,
apresenta o Manual.

ditado em agosto de 2009, o
Manual de Procedimentos da
Controladoria da Assembleia Legislativa foi uma iniciativa do próprio departamento. É o que informa a chefe
do setor, Rosa Moraes. Segundo a auditora interna da Casa, a publicação “é
fruto da busca permanente pelo aperfeiçoamento dos sistemas de controle
interno da Assembleia Legislativa”. O
impresso é destinado a todos os servidores lotados nos setores responsáveis pela execução orçamentária, financeira e patrimonial do Poder.
Conforme Rosa Moraes, “o objetivo
deste manual é proporcionar aos servidores das unidades administrativas
da Casa orientação e informações

E

seguras, no que se refere aos procedimentos adotados na execução das
atividades administrativas, de forma
padronizada”, esclarece ela. “Assim”,
completa, “a publicação vem para
contribuir no fortalecimento e otimização dos resultados da atual Gestão”.
Rosa Moraes explica, ainda, que os
sistemas de controle desempenhados pelo departamento da Controladoria da Assembléia tem o propósito
de criar mecanismos seguros para o
acompanhamento, de forma simplificada e no tempo devido, das execuções orçamentária, financeira e
patrimonial, de forma a atender a
legislação vigente, quanto à aplicação
dos recursos públicos.

“O Manual de
Procedimentos da
Controladoria é um
valioso instrumento
de trabalho,
pautado em normas
e preceitos legais
e profissionais,
contendo todos os
procedimentos e
rotinas utilizados
na execução das
atividades da
Controladoria, com o
objetivo de obter-se
a qualidade desejada
e uma adequada
padronização do
trabalho executado.”
>> Deputado Domingos Filho
(PMDB), presidente da AL

A primeira parte do Manual de Procedimentos da Controladoria da AL apresenta os
Aspectos Gerais, com uma contextualização sobre a legislação
que institui e regulamenta o
controle interno no Poder Legislativo, além das principais
atividades da Controladoria, o
seu raio de atuação e seu posicionamento na estrutura organizacional da Casa.
A segunda parte trata a
Controladoria como instrumento de controle, demonstrando o modelo, a sistemática
e os procedimentos de controle
interno adotados. A terceira parte, por sua vez, aborda
a Execução dos Trabalhos de
Auditagem. Constam também,
as rotinas das atividades, o fluxo de trabalho e o fluxograma
dos processos desenvolvidos na
Controladoria.
Na quarta parte estão as
referências bibliográficas. E por
fim, na última parte, definida
como Anexo, o Check List , os
modelos de formulários utilizados pelo departamento nas execuções de suas atividades, bem
como as legislações aplicáveis.
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Ação Parlamentar

cultura
alIndica

Confira as ações e projetos dos parlamentares
SAÚDE DO HOMEM

PROFESSOR INDÍGENA

O deputado Téo Menezes
(PSDB) está propondo, por
meio de projeto de lei, a instituição de feriado estadual em
comemoração ao Dia Estadual
da Consciência Negra. A data
proposta é 20 de novembro,
quando já se comemora o Dia
Nacional da Consciência Negra. O evento foi instituído pela
lei nº 10.639/2003 que tornou
obrigatória a inclusão na grade
curricular, do ensino sobre história e cultura afro-brasileira. A
data escolhida é uma alusão ao
dia da morte de Zumbi, líder do
Quilombo dos Palmares.

Projeto de Indicação instituindo a Política Estadual da Saúde
do Homem foi apresentado na
Assembleia Legislativa pelo deputado Welington Landim (PSB).
A proposta tem por objetivo estabelecer ações voltadas tanto para
a desmistificação de uma cultura
que relega ao segundo plano a
saúde masculina, como garantir
informações sobre os principais
temas relativos à saúde desse
segmento social. A proposta prevê, ainda, parcerias do Estado com
instituições públicas e privadas
para execução das ações de esclarecimento e prevenção de doenças que afetam os homens.

Projeto de lei da deputada
Rachel Marques (PT) em apreciação na Assembleia Legislativa,
propõe a criação do cargo de
professor indígena, no quadro de
pessoal civil do Estado do Ceará.
Pela proposta, o cargo deverá
ser preenchido por um indígena
pertencente a um dos povos indígenas do Ceará; possuir curso
de formação de professor indígena e os conhecimentos necessários ao desempenho do cargo;
pertencer à etnia da aldeia, ter
conhecimento do processo de
produção, dos processos próprios econômicos e dos métodos
de ensino-aprendizagem.

>> Téo Menezes (PSDB)

>> Welington Landim (PSB)

>> Rachel Marques (PT)

PLANEJAMENTO
FAMILIAR

DIA DA CONSCIÊNCIA
NEGRA

O Deputado Vasques Landim (PR) propôs, por meio de
projeto de lei que tramita na
Assembleia Legislativa, a instituição da política de informação sobre planejamento
familiar, a ser implantada nas
escolas estaduais. Pela proposta, seriam contempladas
as classes a partir da 4ª série,
cujos alunos receberiam informações, por meio de ciclos
de palestras, sobre métodos
contraceptivos,
reprodução
humana, gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, homossexualidade, dentre outros.
>> Vasques Landim (PR)

BLOQUEIO
TELEMARKTING

Poder, fé e guerra no sertão.

O deputado Guaracy Aguiar
(PRB) quer criar o Cadastro para
Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarketing. A idéia
do projeto de lei de sua autoria,
que tramita na Assembleia Legislativa, é implantar um cadastro
a ser disponibilizado ao usuário
de telefone. A partir do trigésimo
dia do ingresso do usuário no Cadastro, as empresas que prestam
serviços de telemarketing não poderão efetuar ligações telefônicas
destinadas às pessoas inscritas. O
usuário poderá cadastrar somente
linhas telefônicas registradas em
seu nome, no limite de três.

uazeiro é tida como a Meca do
catolicismo popular nordestino,
onde o Padre Cícero é considerado um
“santo” por uma legião de romeiros, retrato da religiosidade em áreas pobres
do país. Há pelo menos 10 anos o jornalista Lira Neto planejava escrever sobre
este mito religioso, porém, seu projeto
sempre era adiado. Depois do sucesso
de “Maysa”, Lira partiu em busca de um
novo personagem. No entanto, decidiu
retomar a idéia de contar a história de
Cícero Romão Batista. O livro “Padre Cícero - Poder, Fé e Guerra no Sertão” é
resultado de um trabalho de pesquisa
de dois anos nos arquivos da Igreja Católica. Atualmente, no Vaticano, há um

J

processo de reabilitação do Padre Cícero, excomungado no passado devido a
seus relatos de milagres. O livro já está
rendendo outros frutos. Já foi feito um
acordo com o produtor Rodrigo Teixeira para uma versão cinematográfica. O
filme, planejado para 2011, será dirigido
por Sergio Machado (“Cidade Baixa”).

serviço
“Padre Cícero - Poder, Fé e
Guerra no Sertão”, do jornalista
Lira Neto, da editora Companhia
das Letras, possui 576 páginas e
custa R$49,00

>> Guaracy Aguiar (PRB)

+cultura
FILME

Livro

FILME

CD

O que muda para você?
Será garantido ao jovem o
acesso as informações que vão
lhe ajudar a realizar um planejamento familiar consciente. O
planejamento é uma decisão
livre do casal, competindo ao
Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o
exercício desse direito. A falta
de informações sobre a sexualidade, puberdade, reprodução
humana, aliado ao baixo poder
aquisitivo da população, tem sido os principais problemas para
escolha de um método de planejamento familiar consciente,
justifica o autor do projeto.

A instituição do feriado no
calendário escolar e do Estado
é uma forma de homenagear
e manter viva a figura histórica de Zumbi, a luta pela libertação dos escravos e contra a
discriminação racial no Brasil. A
inclusão da data no calendário
de feriados do Estado motivará,
ainda, a promoção de debates,
e comemorações que tragam
para o centro das discussões
também a situação do negro na
sociedade brasileira e as políticas públicas de inclusão social
desse expressivo segmento da
sociedade brasileira.

Por meio da Política de Saúde do Homem, o cidadão, em
especial a população com mais
de quarenta anos, contará com
informações mais claras e objetivas sobre os fatores peculiares
à sua saúde, as doenças, seus
sintomas e formas de prevenção. O objetivo é também facilitar a realização de exames
clínicos tais como aferição de
pressão arterial, glicemia e colesterol e prestar assistência
nas áreas de fisioterapia e de
terapias alternativas com vistas
a mais ampla promoção do bem
estar da população masculina.

Considerando a existência de
poucos indígenas no Magistério,
a proposta tem por objetivo contemplar esta demanda dos povos e
organizações indígenas do Estado.
Com a criação do quadro, a escola
indígena será exercida prioritariamente por professores indígenas
oriundos da respectiva etnia, que
receberão uma formação específica
especialmente no que diz respeito
aos conhecimentos relativos aos
processos escolares, à alfabetização, à construção coletiva de
conhecimentos na escola e à valorização do patrimônio cultural da
população atendida.

Com a medida, os usuários da telefonia móvel do
Ceará terão a alternativa do
não recebimento de ligações
efetuadas por instituições que
realizam o serviço de telemarketing. Projeto semelhante já
foi aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal e na
Assembléia Legislativa de São
Paulo. O serviço tem sido alvo
de inúmeras queixas junto aos
Procons, sem que o usuário tenha a opção de bloquear esse
tipo de ligação. A aprovação
do projeto poderá garantir ao
cidadão o direito de escolha.

>> Deputado Moésio Loiola (PSDB)

>> Luiz Carlos, Departamento de
Engenharia da AL

>> Máximo Moura, Fotógrafo da AL

>> Marcus Vinícius , Departamento
Financeiro da AL

“Do gênero drama,
a película O Encantador de Cavalos,
de 1998, conta a
história do cavalo
Pilgrim, cuja dona é
a filha única de uma
badalada executiva nova-iorquina.
Quando o animal e
a garota sofrem um
grave acidente, Pilgrim parece condenado
à morte. A mãe da menina faz tudo para
salvá-lo e contrata um rancheiro, conhecido como ‘encantador de cavalos’, para
curar o animal. Enquanto o animal é tratado numa fazenda, nasce um complicado
romance entre a jornalista e o caubói”.

“Retratar a presença
de soldados norteamericanos no Ceará, no período da II
Guerra Mundial, este
é o tema principal do
livro que indico. “A
Invasão dos Cabelos
Dourados”, do jornalista e escritor Blanchard Girão, reconstitui a atmosfera da época e recupera
episódios do encontro entres os soldados do Tio Sam e a provinciana sociedade cearense dos anos 40. É um livro que
meu pai gostou muito e que eu aprendi a
gostar também”.

“Em nome de Deus é
um filme impactante. É uma história
comovente e uma
reflexão diante de
um tema tão polêmico e contraditório. As religiões
que “encarceram”
a mente humana e colocam o homem
a mercê dele mesmo. Em se tratando
de filme-denúncia, este é, com certeza,
um dos melhores que já vi. Da primeira
à última imagem, o filme nos faz pensar
o quanto a hipocrisia é extremamente
prejudicial ao ser humano”.

“Esse álbum é
uma obra prima,
permeada
com
poemas de Fernando Pessoa. Se
no estúdio a irmã
de Caetano Veloso
já arrepia um frade de pedra, o que dirá
ao vivo? Sobre o palco do Palace, em
São Paulo, ela arrasa, com um repertório
certeiro e letras do grande poeta português. Gravado ao vivo em 1996 e lançado em 1997, o disco duplo, Imitação da
Vida, traz Maria Bethânia interpretando,
ainda, diversos clássicos da MPB. Cada
CD traz 14 músicas”.
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Política Especial
Paulo Rocha

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

Novo desafio
Durante entrevista ao Política Especial, na Cidade AM 860, sob nosso comando,
disse o deputado estadual Artur Bruno (PT), que sua candidatura à Câmara Federal
está colocada em caráter irreversível. “Já fomos vereador da capital e estamos
cumprindo o quarto mandato no Legislativo Estadual. Agora teremos um novo
desafio. Vamos enfrentá-lo”.

>> Alunos de escolas públicas participam da cerimônia de encerramento
no Plenário da AL

Inesp encerra atividades
do projeto Construção
Compartilhada
Cerimônia no Plenário 13 de Maio marcou
publicação do primeiro livro em Braille
Instituto de Estudos e Pesquisas
para o Desenvolvimento do Estado do Ceará (Inesp) encerrou no dia
07/12 as atividades de 2009 do projeto
Construção Compartilhada da Cidadania, em solenidade no Plenário 13 de
Maio, com a presença de estudantes de
várias escolas atendidas pelo programa.
A cerimônia, aberta com a apresentação
da Banda Marcial Elias Marx, contou
ainda com o lançamento de mais uma
publicação do Inesp, o Guia Cultural de
Fortaleza, em Braille.
O presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB), agradeceu o empenho do Inesp na iniciativa de aproximar
as escolas do Poder Legislativo, debatendo com os alunos as prerrogativas
da Assembleia e conhecendo de perto
os anseios e as necessidades da população para que possa assim “melhorar
nosso Estado”. “Para nós que representamos o povo, é um momento de alegria, porque a Assembleia não tem só
o que ensinar, mas também a aprender,
saber os desafios e as angústias e poder
melhorar cada vez mais naquilo que já

O

vem acertando”, disse.
O deputado Adail Barreto (PR) enalteceu a iniciativa do Inesp, conceituando
a cidadania como um conjunto de direitos e deveres do cidadão. Antônio Nóbrega, presidente do Inesp, explicou que
a metodologia do projeto “é simples”, já
que a idéia é contribuir na construção
da cidadania, provocando nos alunos
valores básicos.
Neuramir Gomes de Amorim, o
primeiro deputado deficiente visual do
Nordeste, falou da dificuldade que os
deficientes visuais têm para conseguir
emprego. A técnica em Braille do Inesp,
Aurenir Lopes, explicou como funciona
o sistema no qual foi alfabetizada, afirmando: “Eu toco nas palavras, eu leio”.
Participaram do evento os deputados Artur Bruno (PT), Rachel Marques
(PT), Roberto Cláudio (PSB), Adahil Barreto (PR), Augustinho Moreira (PV); Guaracy Aguiar (PRB); além de Jose Clodoveu Arruda, superintendente do Instituto
Histórico e Artístico Nacional e Antonio
da Mota Teixeira, presidente da Associação dos Cegos do Estado do Ceara.

Primeiras dobradinhas
Fez questão de destacar que sua principal dobradinha será com o atual vereador
Guilherme Sampaio, que vai disputar vaga à Assembleia, portanto, uma parceria
para Fortaleza e municípios da Região Metropolitana. Destacou. entretanto, que
também será votado ao lado da deputada Raquel Marques e dos “candidatos novos”, Antonio Carlos e Professor Pinheiro, este ainda na dependência da ser ou
não o companheiro de chapa do governador Cid Gomes.

Palanque em família
São detentores de mandatos - os irmãos Cid (Governador do Estado), Ciro
(deputado federal, com domicílio eleitoral agora em São Paulo) e Ivo Gomes
(deputado estadual, ora Secretário do Gabinete do Governador, candidato à reeleição). Estarão novamente no palanque: Ciro (Presidência da República), Cid e
lvo (reeleição). De quebra, o primo Tin Gomes, atual vice-prefeito de Fortaleza é
candidato ao Legislativo Estadual.

Existem outros casos
Previstos outros familiares como candidatos nas eleições de 2010, mas, um bem
clássico é o que envolve o deputado federal José Gerardo Arruda (Federal) e a
filha Lívia (estadual), candidatos à reeleição. Em alguns municípios, Zé Gerardo
fará dobradinha com o primo, deputado Gony Arruda (PSDB), que vai para o
quarto mandato. O acordo foi selado com o tio, Esmerino (Prefeito de Granja),
que vai votar no filho e no sobrinho.

Mais parentes
Os “AGUIAR” são na verdade um grupo político forte, pertencentes a uma
família tradicional no Ceará. Além dos membros da família citados na coluna,
ainda aparecem como candidatos: Sérgio Aguiar (PSB), que vai para a reeleição
e Guaracy Aguiar (PRB), suplente de estadual no exercício. Com votos para se
eleger, garante seu assessor e um dos coordenadores de sua campanha - Alan
Freitas Diniz Aguiar Viana de Carvalho.
BASTIDORES
Ao que se informa o Presidente Domingos Filho tem pelo menos doze (12) exdeputados apoiando sua reeleição.
Deputado Vanderley Pedrosa (PTB) tem agora no seu partido o médico Chico
Rodrigues, até recentemente, no PSDC. Os dois vão às urnas de olho nos votos
de Nova Russas.
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