notícias
Órgão Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - n0 53a, edição fevereiro de 2012

Visita > Fifa [3]

AL integra esforços de
preparação de Fortaleza
para a copa de 2014.
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MUNDIAL > 2014

PALAVRA DO PRESIDENTE

Desafios para 2012

>> Deputado Roberto Cláudio,
Presidente da Assembleia
Legislativa do Ceará.

Começamos mais um ano repleto de
novidades para a população cearense.
Em 2012, continuaremos aprimorando
nossos serviços, processos e estrutura
física para não perdermos de vista uma
das mais importantes funções deste
Parlamento, que é representar cada cidadão que nos confia o papel de legislar
para fortalecer, dia a dia, o nosso Estado.
Nesta edição, o AL Notícias traz os
principais números da nossa produção
legislativa em 2011. Um exemplo dos
bons resultados foi o recorde nos pronunciamentos, que chegaram à marca
de 1.688 no ano que passou. O número
mostra que esta Casa continua sendo
um dos principais palcos de discussões e
debates sobre os mais variados temas de
interesse da população cearense.
Apresentaremos nesta edição o que
almejamos para este ano. Ainda no começo de 2012, inauguraremos o novo
prédio que fará parte da estrutura da
Casa. Serviços importantes migrarão
para a nova estrutura, como o Procon
e a Universidade do Parlamento (Unipa-

ce). Haverá um Centro Cultural voltado
para divulgar a nossa “cearensidade” e
ser palco de manifestações culturais de
todas as regiões do Estado.
Concluiremos a virtualização dos
processos e implantaremos um ponto
Ecoelce nas dependências da Assembleia. Nas duas ações, o Parlamento
contribui efetivamente para a sustentabilidade ambiental do nosso planeta.
Um outro grande desafio é viabilizar um
curso de pré-vestibular para os jovens
que estão finalizando o Ensino Médio –
uma ação extensionista da UNIPACE, de
apoio à educação publica.
Começamos 2012 com o certificado
ISO de qualidade total, o que muito nos
orgulha por poder, de fato, levar excelência ao Legislativo da Casa. Outros
setores serão contemplados este ano
para que possamos atender cada vez
mais às expectativas da sociedade. Esses
são alguns exemplos de como queremos
tornar o Parlamento cada vez mais forte,
mais representativo e mais sensível aos
anseios de cada cidadão cearense.

Denuncie, sugira, manifeste-se
Queremos ouvir a sua voz

Av. Des. Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres
CEP: 60170.900
Fortaleza – Ceará

Telefone

(0XX85) 3277.2500
PORTAL
http://www.al.ce.gov.br
DISQUE ASSEMBLEIA

0800 280 2887
OUVIDORIA

(0XX85) 3257.9797
ouvidoria@al.ce.gov.br

Av. Desembargador Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres - CEP: 60170.900
Fone: (85) 3277.2500

Comitiva
da
Fifa
visita Centro de Eventos e obras do Castelão
O Ceará poderá sediar o sorteio das chaves dos jogos da
Copa do Mundo no novo Centro de Eventos

ortaleza foi a primeira cidade-sede da Copa de 2014 a ser visitada
pela comitiva da Federação Internacional
de Futebol (Fifa), no dia 17 de janeiro. Deputados estaduais acompanharam as
visitas às obras do Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Castelão) e do Centro de
Eventos do Ceará (CEC), um dos locais
cogitados a abrigar o sorteio das chaves
dos jogos da Copa do Mundo. O Castelão
é o estádio com obras mais adiantadas
no País entre os que vão receber os jogos
da Copa do Mundo e da Copa das Confederações de 2013.
A Assembleia Legislativa instalou,
em 2011, o Comitê de Acompanhamento das Ações Relativas à Copa
do Mundo da Fifa 2014 (CapCopa),
comandado pelo deputado Danniel
Oliveira (PMDB). Juntamente com re-

F

O Castelão é o
estádio com obras
mais adiantadas
no País entre os
que vão receber os
jogos da Copa do
Mundo e da Copa das
Confederações de
2013.
presentantes de mais de 30 instituições, os parlamentares têm discutido,
além do andamento das obras, temas
como turismo, hospitalidade do povo
cearense, implementação de ações de
mobilidade urbana, hotelaria e outras

questões que estão relacionadas à
Copa 2014.
O roteiro da comitiva de dirigentes
da Fifa e do Comitê Organizador Local
(COL) teve inicio no Centro de Eventos do Ceará (CEC) e seguiu depois ao
Castelão. A Fifa conferiu a agilidade
da reforma do estádio, com mais de
54% das obras executadas.
A comitiva da Fifa/COL era formada
pelo secretário-geral da Fifa, Jérôme
Valcke, e o ex-jogador e membro do
Conselho Administrativo do COL, Ronaldo Nazário, acompanhados pelo governador Cid Gomes; secretário Especial
da Copa 2014 do Ceará, Ferruccio Feitosa; o presidente da AL, Roberto Cláudio;
o vice-governador do Estado, Domingos
Filho; e outros deputados estaduais e
federais, dentre demais autoridades.”

CapCopa
acompanhará
reforma do
aeroporto
O presidente do Comitê de
Acompanhamento das Ações
Relativas à Copa do Mundo da
Fifa 2014 (CapCopa) da AL, deputado Danniel Oliveira (PMDB),
afirmou que o Comitê deve realizar em fevereiro uma reunião
no Aeroporto Internacional Pinto Martins, “para acompanhar o
processo de reforma”.
Segundo o parlamentar,
deverão estar presentes representantes da Infraero e autoridades. Danniel salientou que
a Fifa reconheceu “a grandeza”
do novo Centro de Eventos
do Ceará (CEC), equipamento
também visitado pela comitiva da entidade e do Comitê
Organizador Local (COL). “Já
está cogitada a possibilidade
do Centro sediar o sorteio final
das chaves dos jogos da Copa
do Mundo da Fifa”, observou.
O CapCopa discutiu ao longo
de 2011 questões relacionadas
à infraestrutura, turismo com
foco em hotelaria e comércio
e serviços. Para este ano de
2012, várias iniciativas foram
sugeridas durante o último encontro do Comitê, realizado em
dezembro, como a escolha do
tema “Saúde para a Copa 2014”
para ser discutido na próxima
reunião. Outra sugestão apontada foi a criação de projetos
que incentivem uma cobertura
vegetal na cidade, por meio de
plantio de árvores, e a visita em
áreas que estão sendo desapropriadas para a construção das
obras de mobilidade.
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projeções> 2012

BALANÇO> NÚMEROS

Ações e projetos irão aprimorar excelência da AL

Discussões no Plenário batem recorde em 2011

A concretização de projetos e a realização de novas ações vão aprimorar os
serviços que a Assembleia presta à população

Os 46 parlamentares realizaram 1.688 pronunciamentos no ano passado
e apreciaram 621 proposituras na última legislatura

grande a lista de projetos na iminência de implementação pela
Assembleia Legislativa. Após um 2011
de muito planejamento, a Mesa Diretora da Casa começa a colocar em prática
ações cujo impacto melhorarão a qualidade dos serviços prestados pela AL à
população a curto, médio e longo prazo.
A garantia é do presidente Roberto
Cláudio (PSB).
No tradicional discurso de encerramento de semestre, na segunda
quinzena de dezembro, o socialista
anunciou quais ações serão as prioridades no Parlamento em 2012. A
virtualização dos processos e a digitalização de todos os documentos,
já destacados pelo AL Notícias, serão
das duas primeiras. Ele explica: “tudo
tramitará virtualmente. Vamos aumentar a eficiência, reduzir desperdício e garantir segurança e transpa-

É

rência ao processo”.
O Projeto de Avaliação de Desempenho Funcional entrará em vigor. Conforme Roberto Cláudio, serão concedidas
gratificações aos servidores com maior e
melhor produção, a partir de avaliações
dos chefes de cada setor. “Assim, começamos a criar uma cultura de reconhecimento pelo mérito”, pontuou.
Também agendada para março está
a inauguração do anexo II da Assembleia. Os seis andares do novo prédio
abrigarão serviços do Procon, Casa do
Cidadão e Universidade do Parlamento,
além de um auditório e um Centro Cultural. “A intenção é promover a cultura
cearense, estimulando a produção artística local”.
Um programa de pré-vestibular
para os jovens da educação pública
será outra novidade, assim como a realização de um festival de música pela

FM Assembleia e um projeto de energia
solar para o Parlamento Estadual, em
parceria com a Coelce.
Ainda em fevereiro, o Conselho de
Altos Estudos e Assuntos Estratégicos lançará seu terceiro pacto. Desta
vez, em torno do Complexo Portuário
e Industrial do Pecém, que começa a
receber grandes empreendimentos.
O colegiado já discutiu o semiárido
e os efeitos do crack. No tocante ao
Pecém, tratará do entorno produtivo
do Complexo.
O Plenário 13 de Maio, palco das
mais importantes discussões políticas
do Ceará, ganhará novos equipamentos.
Ficará mais moderno com a instalação
de quatro telões de LED para exposições
em audiências públicas e a criação de
um sistema de biometria para as votações. “Estamos seguindo o padrão dos
grandes parlamentos internacionais”,

compara o presidente.
Até março, um termo de compromisso em prol da neutralização da
emissão de carbono pela Casa deve
ser assinado. Segundo o presidente,
o planejamento estratégico traçado
em 2011 por técnicos da Assembleia
em parceria com a Fundação Dom
Cabral terá continuidade este ano.
Assim, o Parlamento terá claras suas
diretrizes de atuação para os próximos dez anos.
Para dezembro de 2012, Roberto
Cláudio anunciou o lançamento do
novo atlas de georreferenciamento
dos limites intermunicipais do Ceará.
O documento será fruto da parceria da
AL com o Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), Instituto
de Pesquisa e Estratégia Econômica do
Ceará (Ipece) e Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

a última sessão de 2011, o presidente Roberto Cláudio também
fez um balanço de seu primeiro ano de
gestão da Assembleia. No ano passado,
os 46 deputados bateram o recorde de
1.688 pronunciamentos e propiciaram a
realização de 343 eventos, entre sessões
ordinárias, especiais, itinerantes, extraordinárias e solenes.
Foram apresentadas 825 proposituras. 621 chegaram a ser apreciadas; 204
permanecem em tramitação. 118 foram
de iniciativa do Poder Executivo. “Ao
longo deste ano tivemos um plenário
rico em debates. Por essa razão, alcançamos uma produção recorde de pronunciamentos”, destacou o presidente.
Ele citou ainda o papel das comissões técnicas para a realização das boas

N

Ao longo deste ano
tivemos um plenário
rico de debates.
Por essa razão,
alcançamos uma
produção recorde de
pronunciamentos”
Roberto Cláudio

discussões. Os colegiados reuniram-se
253 vezes e realizaram 170 audiências.
Os seminários foram 57, realizados
em diversas regiões do Ceará. Estudos

técnicos e pareceres de servidores aos
projetos dos deputados estaduais foram
637. Visitas técnicas foram 33.
Roberto Cláudio resumiu seu primeiro ano na presidência da AL em
duas metas: a gestão interna e qualificação do trabalho PARLAMENTAR.
“Não houve um tema de interesse
nacional, de repercussão estadual e
municipal que não tenha sido debatido de forma respeitosa e republicana
entre os parlamentares.”
Para o socialista, a criação do
Conselho Gestor foi um marco que
permitiu a Assembleia cearense o primeiro parlamento brasileiro a aderir à
Agenda Ambiental na Administração
Pública (A3P), do Ministério do Meio
Ambiente, com o objetivo de neutrali-

zar a emissão de carbono da Casa.
O parlamentar enalteceu a obtenção da certificação ISO 9001 de qualidade para o setor de Consultoria
Legislativa, classificando o episódio
como “histórico”. E frisou a realização de seleção pública para advogados do Escritório Frei Tito de Direitos
Humanos, concurso público para
a seleção de 100 novos servidores e
estabelecimento do programa de desempenho funcional.
O trabalho do Instituto de Estudos
e Pesquisas para o Desenvolvimento
do Estado do Ceará (Inesp) na promoção do Fórum de Ideias Inovadoras em Política Pública (FIP) foi
ressaltado, bem como o sucesso das
jornadas municipalistas.
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flash do parlamento

Um feliz 2012
Dezembro de 2011 acabou com uma missa que lotou o hall da Assembleia Legislativa. Até o dia 22 de dezembro, deputados
participaram de eventos no Plenário 13 de Maio, como a divulgação do balanço do ano e debate sobre a Siderúrgica. E 2012
começou com tudo. O secretário da Fazenda, Mauro Filho, apresentou o novo sistema de contas do Governo. Outra agenda
importante foi a visita da comitiva da Fifa ao Centro de Eventos do Ceará e ao Castelão.

>> Deputados participam da solenidade de abertura dos trabalhos legislativos de 2012

>> Deputados acompanham visita da comitiva da Fifa ao Castelão

>> Danniel Oliveira, presidente do
CapCopa

>> Deputada Bethrose Fontenele

>>Secretário Eduardo Diogo

>>Ronaldo Nazário

>> Movimento das Mulheres no Legislativo participou da celebração

>> Mauro Filho apresenta novo sistema
de contas do Estado na AL

>> Fernando Hugo (centro), na inauguração do Procon Assembleia na Unifor

>> Sérgio Aguiar, Zezinho Albuquerque e Manoel Duca

>> Coral da Assalce na confraternização da AL
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Conquista> Consultoria Parlamentar

INFRAESTRUTURA> ANEXO II

Assembleia Legislativa recebe
certificado ISO 9001:2008

Novo prédio será inaugurado em março

Planejamento estratégico prevê Sistema de Gestão de Qualidade nas 18 Comissões Técnicas em 2012
Assembleia Legislativa do Ceará
acaba de receber o Certificado
de Registro do Sistema de Gestão de
Qualidade ISO 9001:2008. O documento
oficial de certificação, concedido pela
BSI-Brasil, chegou à Casa no dia 23 de
dezembro de 2011. A BSI é uma empresa
multinacional com sede no Reino Unido
e foi o primeiro organismo certificador
no mundo, com atuação no Brasil desde
1999. A iniciativa faz parte do processo
de implantação do Sistema de Gestão
da Qualidade (SGQ) do novo plano gestor para a modernização do Legislativo
e que prevê para este ano a implantação
do SGQ nas 18 Comissões Técnicas.
A certificação ISO, conforme o diretor César Frota, da Diretoria Adjunta
Administrativa Financeira, é importante “porque já é percebido no mercado
que as empresas que possuem essa
certificação melhoraram a performance de seus serviços e produtos, a
satisfação dos clientes, a produtividade e a eficiência, reduziram custos,
melhoraram a comunicação e o clima
organizacional”. Desta forma, conforme acrescentou o diretor, a Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará quer
modernizar a sua administração para
proporcionar agilidade, eficiência e
qualidade dos serviços prestados para
realizar a sua missão, que é representar a sociedade, legislar e fiscalizar com
transparência e eficiência, contribuindo de forma compartilhada para o desenvolvimento do Estado do Ceará.
Em sintonia com o planejamento
estratégico da Casa, o trabalho para
qualificar os serviços da Consultoria
Parlamentar de modo a atender aos
critérios do ISO 9011:2008 foi desen-

A

volvido pela Diretoria Adjunta Administrativa Financeira, por meio da Equipe
de Gestão de Qualidade. O trabalho foi
executado com a participação da equipe da Consultoria Parlamentar, vinculada a Diretoria Adjunto Operacional.
Conforme Annia Saboya e Noeme Milfont Magalhães, que formam
a equipe de Gestão de Qualidade,
“todos os critérios citados na Norma
ISO 9001:2008 são exigidos e a Consultoria Parlamentar obteve a certificação, não havendo nenhuma nota
de não conformidade”. O projeto de
implantação do SGQ teve início em
agosto de 2011 e, ao longo de três
meses, foram elaborados 48 documentos, dentre eles o Manual da
Qualidade, que descreve os procedimentos utilizados para implementar
as atividades necessárias ao atendimento da Norma ISO e propiciar o
gerenciamento das rotinas.

saiba+
Política da Qualidade da AL:
Promover a melhoria contínua da
eficácia dos processos de suporte à
atividade legislativa.
Atender, por meio do Sistema de
Gestão da Qualidade, aos requisitos
regulamentares e às necessidades
dos parlamentares e demais clientes
gerando sua constante satisfação.
Proporcionar o desenvolvimento
e a capacidade dos servidores
para aprimoramento do
desempenho profissional.

Saiba mais sobre o SGQ
O Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ) constitui um conjunto de atividades e tarefas executadas para garantir a
qualidade dos produtos e serviços gerados na Assembleia Legislativa, por meio
da melhoria contínua dos processos
e aumento da produtividade, além de
promover a eliminação de improvisos,
redução de custos, erros e re-trabalhos.

Como resultado dessas ações de
melhoria, objetiva-se o alcance da
satisfação do cliente interno: o Parlamentar. Uma vez as demandas do
parlamentar sendo atendidas, o SGQ
também contribui indiretamente para
a eficiência e lisura do processo legislativo, beneficiando a sociedade cearense como um todo.

Setores que antes funcionavam em prédio alugado serão transferidos para o anexo II,
propiciando melhor atendimento à população e um ambiente adequado para os funcionários
objetivo inicial era agregar a
Universidade do Parlamento às
instalações da Casa. Logo, as ideias
foram surgindo, tomando proporções
maiores. Hoje, torna-se um dos grandes projetos da Assembleia Legislativa
cearense. Visando desafogar algumas
das diversas funções e departamentos
lotados no prédio principal e transferir setores que funcionam em prédios
alugados, o anexo II do Poder Legislativo será inaugurado em março.
O novo prédio proporcionará um
ambiente adequado para os funcionários e uma estrutura mais eficiente
para atender a população. O projeto
foi desenhado pelo arquiteto Airton Montenegro, conforme explica
a coordenadora do departamento
administrativo da AL, Lise Novais. De
acordo com ela, “o projeto já está em
sua fase final. Vamos apenas construir
uns muros laterais e instalar os elevadores para que, em março, esteja
pronto para funcionamento”.
Todos os departamentos que funcionam no prédio da Unipace serão
transferidos para o anexo II. O Procon Assembleia e a biblioteca serão
acomodados em local mais adequado
para suas respectivas funções. Funcionarão lá também a Casa do Cidadão, a Procuradoria Assembleia, a
Ouvidoria Parlamentar, o conselho de
Altos Estudos e Assuntos Estratégicos,
além de lanchonetes, um restaurante
e um auditório com capacidade para
até 500 pessoas, próprio para a realização de grandes eventos.
O anexo contará com espaços
para determinadas funções, melhorando assim a qualidade dos serviços
prestados. Os alunos da Unipace, por

O

>>Um auditório com capacidade para 500 pessoas será ideal para realização de grandes eventos

exemplo, assistirão suas aulas em
salas com estrutura e equipamentos
adequados. O mesmo acontece com o
Procon Assembleia, que contará com
amplas salas para recepção, atendimento e espaço para reuniões.
Conforme Lise explicou, em março,
o único espaço inacabado do prédio
será o quinto andar. De acordo com ela,
o local está reservado para o Centro de
Cultura do Ceará - projeto ainda em
andamento encabeçado pelo presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas

para o Desenvolvimento do Estado do
Ceará (Inesp), Paulo Linhares. O espaço
será utilizado para valorizar a cultura
cearense, com eventos culturais que
promoverão os talentos locais.

Localização
O anexo II do Poder Legislativo fica
localizado na avenida Pontes Vieira,
esquina com a Rua Barbosa de Freitas,
em frente ao prédio onde atualmente
funcionam os setores administrativos
da Assembleia.

saiba+
Edifício José Euclides Ferreira
Gomes é o nome oficial do anexo II
 O novo prédio tem 19.600 metros
de área construída
 Palmeiras foram plantadas na
esquina da rua Barbosa de Freitas com
avenida Pontes Vieira para compensar
as árvores que foram derrubadas para
a construção do prédio
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Ação Parlamentar

cultura
alIndica

Confira as ações e projetos dos parlamentares
COMBATE À
FALSIFICAÇÃO

TARIFA DE ÔNIBUS
NA COPA

Vinte e oito por cento do cigarro consumido no Ceará é contrabandeado. A média nacional
é de 23%. São transações feitas
sem o pagamento de impostos. A
informação é do deputado Dedé
Teixeira (PT), autor do projeto de
lei 152/11, que tramita na AL, para
coibir a comercialização de produtos falsificados no Ceará. Além
do cigarro, a medida quer coibir
o mercado ilegal de produtos como CDs, DVDs, eletrônicos, dentre
outros. A matéria prevê a aplicação de sanções e até cassação de
registro dos estabelecimentos que
ofertem artigos contrabandeados.

A redução das tarifas de ônibus
intermunicipais no Ceará cujo destino
seja Fortaleza nos períodos de jogos
oficiais da seleção brasileira durante
a Copa das Confederações e Copa
do Mundo de 2014 foi proposta pelo deputado Adail Carneiro (PDT), por
meio de projeto de indicação 281/11.
A proposta, que aguarda apreciação
da Assembleia Legislativa, prevê a redução tarifária no período de três dias
que antecede a data do jogo da seleção brasileira de futebol na Capital.
Estabelece ainda que o valor das tarifas retornará ao valor anteriormente
tabelado a partir do dia seguinte à
realização do jogo da seleção.

>> Dedé Teixeira (PT),

>> Adail Carneiro (PDT),

CULTOS RELIGIOSOS
Projeto de lei 302/11, de autoria da deputada Dra. Silvana
(PMDB), autoriza o livre acesso
aos ministros de cultos religiosos evangélicos nos presídios,
nas celas das delegacias e nas
instituições destinadas a recuperação de menores infratores,
localizadas no Estado. A proposta prevê ainda a colocação de
placas indicativas da permissão
de assistência religiosa em locais
de ampla visibilidade. Segundo
a parlamentar, muitos internos
têm perturbação psicológica,
problema espiritual e precisam
de suporte religioso.

>> Dra. Silvana (PMDB)

ISENÇÃO PARA
DOCUMENTOS

ARMAS DE
BRINQUEDO

O cidadão residente no Ceará,
quando vítima dentro dos limites
do Estado de roubo e ou furto de
sua carteira de identidade, carteira de motorista, documentos
de propriedade e regularização
de seu veículo, poderá ser isento
de qualquer taxa para a obtenção
da 2ª via desses documentos, se
emitidos por órgãos da Administração do Estado. Projeto de lei
325/11 estabelecendo o benefício
foi apresentado pela deputada
Patrícia Saboya (PDT). Para gozar
do direito a isenção o cidadão terá
que apresentar o registro da respectiva ocorrência policial.

A proibição da fabricação, comercialização e importação de
brinquedos e réplicas de armas de
fogo foi proposta por meio do projeto de lei 301/11, de autoria do deputado Ronaldo Martins (PRB). Ele
lembra que “crimes cometidos com
brinquedos que simulam armas são
bastante comuns hoje em dia”. A
proposta prevê sanções aos comerciantes, fabricantes e importadores
que descumprirem a medida. Dentre as punições está a apreensão da
mercadoria e multa de 100 Unidades Fiscais do Estado do Ceará por
mercadoria apreendida, que pode
dobrar no caso de reincidência.

>> Patrícia Saboya (PDT)

>> Ronaldo Martins (PRB)

“Outro olhar sobre o Dragão do Mar”
erceber e representar a cidade
através de um de seus ícones
mais significativos, a xilogravura. Esta
foi à experiência proposta aos jovens
moradores no entorno do Centro
Dragão do Mar de Arte e Cultura, por
meio do curso “Imagens da Cidade
– Educação Patrimonial Através da
Xilogravura”. Ministrado pelo artista
plástico Eduardo Eloy e realizado pelo
Núcleo de Formação do Dragão do
Mar, as obras geradas no curso renderam a exposição “Um olhar sobre o
Dragão do Mar”.
Utilizando-se da arquitetura do
local como exercício poético e artístico desta técnica tão marcante da
expressão visual cearense e, passados

no Espaço Multiuso visando proporcionar ao visitante um contexto mais
intimista com as obras e sem a perda
com a totalidade do tema.

P

serviço

oito anos desde o início do curso, as
obras produzidas e que fazem parte do acervo do Instituto de Arte e
Cultura do Ceará (IACC) voltam a ser

+cultura
LIVRO

reapresentadas ao público. Evidenciando a criatividade dos artistas que
participaram e a contemporaneidade
da técnica, a exposição está montada

LIVRO

A exposição “Um olhar sobre o
Dragão do Mar” está em cartaz
durante todo o mês de fevereiro.
Horário para visita é de terça à
quinta, das 9 horas às 18h30min,
e de sexta a domingo, das 14
horas às 20h30min. No Espaço
Multiuso do Centro Dragão do
Mar, Praia de Iracema. Contato:
(85) 3488.8600.

LIVRO

O que muda para você?
Se a fiscalização a esses produtos não for recrudescida, há
grandes chances do comércio de
cigarro ilegal, por exemplo, disparar com a decisão do Governo
Federal de aumentar a taxação
sobre o produto. O Ceará deixou
de arrecadar, em 2009, mais de
R$ 88 milhões somente com
ICMS de cigarros, dinheiro que
poderia ser direcionado a educação, saúde e infraestrutura. A
iniciativa quer ainda combater
a pirataria de produtos como
software que somente em 2008,
estima-se, gerou prejuízos da
ordem de R$ 63 milhões.

O objetivo da medida é garantir
a presença dos cearenses nos dois
eventos esportivos que são a Copa
das Confederações e o mundial de
futebol. Segundo o parlamentar,
além do incremento ao turismo internacional que os jogos garantirão
à capital do Ceará, com a redução
das tarifas de ônibus, o Estado vai
estimular o turismo intermunicipal, tornando os eventos grandes
não só porque trouxeram muitos
estrangeiros à nossa capital, mas
por terem compartilhado com cada
pessoa do Ceará o sonho de poder
estar presente a esses acontecimentos que serão únicos para o País.

Ao preso se faz necessário
todo esforço para ressocializá-lo e trazê-lo de volta ao convívio de sua família, amigos e
sociedade e, para a deputada, a
evangelização é uma das formas
mais eficaz para conseguir o objetivo da recuperação. A medida
proposta garantiria assim esse
suporte religioso durante seu
período de detenção. A Carta
Magna brasileira assegura aos
presos o respeito à integridade física e moral, bem como, a
inviolabilidade a liberdade de
consciência e de crença.

Emitir um documento é condição mínima para iniciar qualquer processo de construção da
cidadania. Facilitar o acesso e
garantir os procedimentos para emissão desses documentos
constitui em prioridade do Estado, argumenta a parlamentar.
Cabe ao Estado proteger a segurança individual e os direitos de
todos. Assim sendo, a lei asseguraria à vítima de roubo ou furto,
mediante registro em Delegacia
Policial, a emissão gratuita da 2ª
via de documentos essenciais à
vida de todo e qualquer cidadão.

Por meio da determinação
pretende-se implantar “uma
medida básica de proteção e de
educação para crianças e adolescentes”. Além disso, busca
dissuadir o comércio de mercadorias, a maioria importada
de outros países e vendida sem
qualquer controle de qualidade, inclusive do INMETRO. O
projeto, se aprovado, vai vedar
a fabricação e proibir a comercialização e importação desses
brinquedos que possam confundir ou atemorizar outras
pessoas na prática de crimes.

>> Armando Burlamaqui, arquivo da TV AL

>> Edenir Gomes, repórter da TV AL

“Indico “Boca do Inferno”, da escritora Ana Miranda, para quem é
fã de uma trama histórica e fictícia
do assassinato do alcaide da cidade
da Bahia, em que o padre Antonio
Vieira foi feito réu, na Justiça, e o
poeta Gregório de Matos ficou sob
suspeita de participação no crime.
Com uma linguagem rica, precisa e
uma narrativa ágil, a autora trabalha entre a ficção e a
história, mostrando a vida de homens e mulheres dilacerados entre o prazer e o pecado, o céu e o inferno”..

“O filme “127 horas” conta a história
real do alpinista Aron Ralston, que,
após sofrer uma queda em um desfiladeiro isolado no Utah (EUA), fica
preso e sozinho durante cinco dias.
Durante esses dias, o montanhista
começa a fazer uma retrospectiva
da sua vida, revivendo todos os fatos que aconteceram antes da sua
viagem, relembrando amigos, amantes, família e as duas
caminhantes que conheceu antes do acidente. No longa,
conseguimos perceber a realidade no desespero, compaixão e tristeza do aventureiro. Sinceramente, uma lição de
vida e superação”.

>> Moacir Maia, jornalista, assessor de
Imprensa da Presidencia da Assembleia
Legislativa. Professor do curso de jornalismo da
faculdade FIC/Estacio.
A TV Levada a Sério, autor Arlindo
Machado, professor da USP, aborda a produção da TV destacando a
qualidade da programação e a influência da indústria cultural. Uma
boa reflexão para entender a TV no
Brasil e mundo, indicado para jornalistas, estudantes e o público interessado em conhecer o principal
meio de comunicação de massa da atualidade.
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PUBLICAÇÃO > SERVIDORES

AL publica nova
edição do Estatuto dos
Funcionários Públicos
Civis do Estado

DIREITO > DEFESA DO CONSUMIDOR

Unifor ganha unidade
do Procon Assembleia
Dois advogados juntamente com 1,2 mil
estudantes de Direito da universidade começam
este mês os atendimentos à população

O novo estatuto já está disponível para consulta
no portal eletrônico da Assembleia Legislativa
pós várias mudanças sofridas
desde a publicação de sua Lei,
datada de 1974, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do
Ceará foi atualizado e está disponível
para consulta desde novembro do
ano passado no portal eletrônico da
Assembleia Legislativa do Ceará.
O departamento de Recursos Humanos da AL trabalhou na atualização
do estatuto no intuito de responder a
todas as dúvidas quanto aos direitos e
aos deveres dos funcionários públicos
do Estado. A nova edição está disponível tanto na internet como na versão
impressa. Com a realização do concurso público no ano passado, a necessidade de se conhecer mais sobre a Lei
aumentou e, com ela, a sua procura.
“O que nós fizemos foi uma consolidação de todas as modificações e
publicamos uma edição revista e atualizada até julho de 2011, para facilitar o
trabalho de consulta e utilização deste
importante instrumento para o servidor público e para os setores de Gestão
de Pessoas dos diversos órgãos da administração estadual”, explica o diretor
do departamento de Recursos Humanos da Casa, Lindolfo Cordeiro.
A obra regulamenta as formas de
provimento, direitos e vantagens, licenças, aposentadorias, deveres, penalidades, procedimentos disciplinares, entre outros assuntos de elevado
interesse dos servidores públicos.
Dentre as principais alterações

A

>>Fernando Hugo na inauguração do Procon AL na Unifor
>>Lindolfo Cordeiro diz que a publicação
irá facilitar a consulta sobre os direitos e
deveres dos servidores públicos

sofridas pelo Estatuto, Lindolfo destaca como a mais significativa a mudança na Legislação previdenciária
que trata da aposentadoria por invalidez, que será precedida de licença
por período contínuo não inferior a
24 meses, salvo quando a junta médica declarar a incapacidade definitiva para o serviço, ou na hipótese
prevista no artigo 68, inciso X.
No artigo 2°, é explicado como se dá
o cálculo de proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos poderes do Estado,
incluídas suas autarquias e fundações.
A versão inicial do Estatuto data
de 1974, quando foi publicada a lei
9.826, que deu origem a ele. São 258
artigos, com alterações em junho de
1999 pela Lei nº 12.913.
Consulte o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará
no menu “publicação” do site da Assembleia Legislativa (www.al.ce.gov.br)

omeça neste mês de fevereiro
o atendimento ao público na
unidade do Procon Assembleia instalada, no dia 5 de janeiro deste ano, no
Escritório de Práticas Jurídicas (EPJ)
da Universidade de Fortaleza (Unifor).
Dois advogados da AL atuam junto a
1,2 mil estudantes de Direito, que são
supervisionados por 12 professores
do curso, para resolver questões jurídicas principalmente ligadas à relação de consumo.
“Pelo ato-fato de ser a Unifor uma
referência internacional em educação
de nível superior a Assembleia sente-se
honrada pela parceria, atendendo toda
a área nordeste e sudeste da grande
Fortaleza”, comentou o presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor,
deputado Fernando Hugo. Segundo
ele, a inauguração do Procon na universidade faz parte de uma série de
medidas de ampliação desse serviço. A
Universidade Vale do Acaraú (UVA) e a
Universidade Regional do Cariri (Urca)
deverão ganhar unidades similares.
Para a reitora da Unifor, Fátima
Maria Fernandes Veras, a universida-

C

de e a comunidade saem ganhando.
“É um campo de treinamento para os
nossos alunos e isso também repercute
porque a demanda é melhor assistida,
já que aqui temos uma comunidade
grande, que é a do Dendê. Esse núcleo
vai atender, dar assistência à comunidade com acesso muito mais rápido e
com muito mais eficácia”, declarou.
Cerca de 300 sessões são realizadas
no EPJ para tratar de questões jurídicas.
Em torno de 90% dos casos há conciliação entre as partes. A expectativa é
que a demanda aumente com a instalação do Procon Assembleia na Unifor.

serviço
Telefone: 0800 2752700
Procon Assembleia: Avenida
Desembargador Moreira, 2807 –
Dionísio Torres – Fortaleza
Procon Assembleia na Unifor:
Avenida Washington Soares,
1321, bloco Z – Edson Queiroz Fortaleza

