14

DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Órgão de direção e serviço, diretamente, subordinado à Presidência, responsável pela atribuição de estabelecer as diretrizes de uma política global de comunicação para Assemblei Legislativa do Estado do Ceará.

14.1 DO COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Atribuições do Coordenador de Comunicação Social
I - Divulgar, através dos meios de comunicação, as atividades parlamentares, legislativas e administrativas da Assembleia, mediante autorização da Mesa
Diretora.
II - Cuidar da boa imagem do Poder Legislativo junto à sociedade, esclarecendo-a e informando-a.
III - Redigir matéria de interesse da Assembleia Legislativa para publicação
pelos meios de comunicação.
IV - Colaborar na organização dos programas sociais e culturais da Instituição,
mobilizando os órgãos de Imprensa para a cobertura dos eventos.
V - Atender aos profissionais da Imprensa, quando das solicitações de informação e de matérias para divulgação.
VI - Abrir espaços na mídia para a participação dos membros da Assembleia
Legislativa em debates e entrevistas, na programação das emissoras de rádio e televisão, bem como na imprensa escrita.
VII - Convocar a imprensa para a cobertura de eventos realizados na Assembleia
Legislativa, tais como: agências de notícias, rádio, jornal, revista, televisão e internet.

14.2 DA DIRETORIA DO NUCLEO DE TELEVISÃO
Órgão juridicamente vinculado à Coordenadoria de Comunicação, com recursos tecnológicos e humanos necessários à produção e a transmissão ao vivo, debates e entrevistas sobre assuntos de interesse público e coletivo em discussão e em
votação nas comissões e plenário.

14.2.1

Do Diretor do Núcleo de Televisão

Atribuições do Diretor do Núcleo de Televisão
I - Gerenciar o Núcleo de Televisão da Assembleia, oferecendo condições para
o seu bom desempenho.
II - Organizar a grade de programação da televisão, de acordo com as orientações do Coordenador de Comunição Social.
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III - Elaborar estudos para dotar a TV de equipamentos necessários à sua finalidade.
IV - Elaborar o plano de mídia da TV.
V - Manter o controle dos servidores lotados em seu núcleo.
VI - Coordenar as reuniões de pauta.
VII - Organizar e fazer cumprir as normas de procedimento interno.
VIII - Planejar as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos da
Televisão.
IX - Representar a Televisão em solenidades e eventos oficiais.

14.2.2

Da Diretoria do Núcleo de Rádio

É uma emissora institucional que tem como objetivo transmitir as atividades
do Legislativo Estadual de forma simples e direta.
Atribuições do Diretor do Núcleo de Rádio
I - Gerenciar a elaboração de boletins diários de notícias referentes ao trabalho
parlamentar.
II - Cobertura das reuniões das Comissões Técnicas.
III - Transmissão das sessões plenárias ao vivo.

14.2.3

Da Agência de Noticias da AL

Juntamente com a TV Assembleia e a FM Assembleia integra o Complexo de
Comunicação do Poder Legislativo do Estado do Ceará, criado em 09 de fevereiro
de 2012. A Agência Assembleia soma-se à TV Assembleia e FM Assembleia na consolidação do Complexo de Comunicação do Poder Legislativo do Estado do Ceará.
Lançada em fevereiro de 2010, seu compromisso maior é contribuir com a transparência da atividade legislativa, a difusão dos trabalhos da Casa e estimular o compartilhamento das ações do Poder Legislativo cearense com a sociedade.
Por meio da Agência Assembleia, são disponibilizadas aos internautas informações, em tempo real, sobre os eventos e atividades da Casa. Matérias sobre os pronunciamentos dos parlamentares, reuniões das comissões, audiências públicas e a
gama de serviços prestados, como a programação do Centro Cultural do Parlamento
Cearense, atividades do Inesp, Universidade do Parlamento, Malce, dentre outros.
Instrumento ágil de comunicação do Poder Legislativo com a sociedade, a
Agência Assembleia, por meio da internet, oferece uma informação duradoura,
possível de ser acessada e reproduzida a qualquer dia, hora ou lugar.
Além do noticiário diário, são disponibilizados aos internautas o boletim eletrônico, banco de imagens, clipping eletrônico, mensageiro (envio dos informes
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