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Resultados > Carbono Neutro

Carbono Neutro apresenta primeiro resultado
com queda de 21,46% nas emissões de gases

Monitoramento aponta queda na
emissão de gases de efeito estufa

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

Nesta edição do jornal AL Notícias, a
última sob a nossa gestão, destacamos
com satisfação, os primeiros resultados
do programa Carbono Neutro. Podemos
comemorar uma redução de 21,46%
em 2011, nas nossas emissões próprias
de gases de efeito estufa. O resultado é
fruto das políticas implantadas na Casa,
com a conscientização e participação
dos servidores.
Nesse mês, os deputados estaduais
elegeram a Mesa Diretora para o biênio
2013-2014. O atual primeiro secretário,
deputado José Albuquerque (PSB) estará
à frente do Legislativo pelos próximos
dois anos, trabalhando, seguramente,
para aproximar ainda mais a classe política da sociedade, a partir de 1º de fevereiro de 2013. Ainda em dezembro, o
Planejamento Estratégico da Casa para
os próximos dez anos, iniciado em nossa
gestão, foi concluído, entrando agora
em sua fase de execução.
Ao deixarmos a AL para assumir a
Prefeitura, que nos foi confiada pelo

povo de Fortaleza, podemos dizer que
nossos compromissos foram cumpridos.
Entregamos o Legislativo financeiramente sadio e com projetos realizados.
São ações importantes para melhorar a
estrutura de atendimento e serviços aos
cidadãos no recém-inaugurado prédio
anexo, como o Procon e a Casa do Cidadão, bem como a abertura da Universidade do Parlamento Cearense aos estudantes de escolas públicas, por meio do
projeto ALcance, preparatório ao Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem).
Após seis anos como deputado, dos
quais, dois como presidente, tivemos um
enorme aprendizado que será fundamental para gerir os destinos da capital
cearense, nosso maior sentimento é de
gratidão aos servidores e colegas parlamentares. Com seu apoio e trabalho,
em conjunto, nós pudemos deixar um
importante legado de uma gestão marcada pela inovação e pela abertura cada
vez maior a participação da sociedade.
A todos, meu muito obrigado!
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Ecoelce

Assembleia comemora redução de 21,46% em relação ao ano anterior
Assembleia Legislativa do Ceará comemora a redução do seu
índice de emissão de gases de efeito
estufa referente ao ano de 2011. Após
o monitoramento realizado por meio
de um inventário, que é parte do Projeto Carbono Neutro, constatou-se
uma queda de 21,46% em relação a
2010, fruto do trabalho de conscientização do parlamento cearense com os
cuidados com o meio ambiente.
Para o monitoramento, foram
identificadas e contabilizadas as

A

seguintes fontes de emissão: emissões diretas de fontes móveis, emissões diretas provenientes do lixo,
emissões indiretas pela compra de
eletricidade, emissões indiretas por
viagens a negócios e transportes diários de terceirizados.
Como forma de compensar os
danos causados com a emissão de
gases, a AL repete a ação do plantio
das mudas de árvores em Ubajara. Com a redução da emissão para
2098 tCO2 em 2011, serão plantadas

em 2013 um total de 12.588 mudas,
contra 14.540 semeadas em 2012.
Para o diretor Operacional da Casa,
Julio Ramon, a redução dos números
em tão pouco tempo de trabalho foi
uma surpresa. “Em pouco tempo nossos servidores entenderam como fazer
um consumo consciente. Por meio de
ações desenvolvidas dentro da casa,
conseguimos atingir também toda
uma sociedade que antes não compreendia como consumir sem prejudicar o ambiente”, considerou ele.

Outra ação de destaque neste mês
de dezembro é o projeto Ecoelce, uma
parceria da AL com a Companhia de
Energia Elétrica Coelce. Inaugurado no
início de dezembro, o posto de coleta
vem funcionando desde o mês anterior. O
posto de coleta seletiva está localizado na
entrada lateral da Casa, pela Rua Francisco
Holanda. Vidro, metal, plástico, produtos
inutilizados feitos de papel e até mesmo
óleo de cozinha estão sendo recolhidos,
dando um abatimento na conta de energia
de quem entrega os produtos.
Para ganhar o desconto, basta se
cadastrar em qualquer ponto e levar
os produtos para a pesagem. Cada tipo
tem seu valor equivalente a ser abatido.
Segundo dados da Coelce, 425 mil pessoas
já participam e cerca de duas mil famílias
conseguem zerar sua conta somente com
a entrega de produtos. Este material será
levado à empresa Ultralimpo, responsável
pelo processo de reciclagem.
Além de colaborar com o meio
ambiente, a AL continua surpreendendo
com mais uma ideia. Todo o resíduo
recolhido pela Casa neste mês de dezembro
será revertido totalmente para a conta de
energia da Santa Casa de Misericórdia,
promovendo o abatimento na sua conta
de energia. O objetivo é beneficiar uma
instituição de caridade a cada mês. “Se
pensarmos que antigamente todo este
material era jogado fora e hoje está sendo
reciclado e ainda ajudando a instituições de
caridade, vemos que com pouco podemos
beneficiar muitos”, concluiu Julio Ramon.
Outro projeto em vista é a qualificação
de licitações de acordo com a linha
sustentável das empresas. Segundo
Ramon, é de suma importância para a
Casa saber como as empresas parceiras
trabalham a questão da sustentabilidade.
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Votação >UnAnimidade

Agradecimento > Metas

AL elege nova Mesa Diretora
para o biênio 2013-2014

José Albuquerque promete estreitar laços
do parlamento com sociedade

Casa viverá transição no mês de janeiro, quando será presidida pelo deputado Dr. Sarto (PSB)

Gestão terá início com a posse da nova Mesa no dia 1º de fevereiro de 2013
presidente eleito da Assembleia
Legislativa para o biênio 20132014, deputado José Albuquerque (PSB),
em seu primeiro pronunciamento oficial
após sua eleição em plenário, afirmou
que vai assegurar a continuidade das políticas bem sucedidas já implementadas
na Casa, tendo como prioridade uma
aproximação cada vez maior do Legislativo com a sociedade civil cearense. Destacou também que pretende dar prosseguimento e aprofundar às políticas de
valorização dos servidores, bem como a
ampliação dos melhoramentos das ações
internas, campanhas externas e mobilizações iniciadas na gestão do antecessor,
deputado Roberto Cláudio (PSB), eleito
prefeito de Fortaleza.
O futuro presidente da AL acrescentou que deseja levar cada vez mais
pessoas para as audiências públicas,
fazer a intermediação entre governo e
sociedade e dar sugestão para grandes
projetos de interesse do nosso Estado.
“Emoção e responsabilidade são muito
grandes. Todos nós queremos o melhor
para o Ceará, um estado pobre e que
precisa de projetos para que possamos
erradicar a miséria”, afirmou.
O parlamentar disse que sua trajetória de 22 anos no Poder Legislativo
lhe proporcionou grande experiência
dos problemas vivenciados pelo Estado
e pela nossa população. Ele agradeceu
o apoio e confiança do seu partido, ao
indicar seu nome para presidente, e aos
demais colegas parlamentares, que o
escolheram em votação unanime, bem
como aos servidores da Casa.
A participação do deputado estadual Ivo Gomes (PSB) e do ex-minis-

O

>> Presidente Roberto Cláudio conduz sessão preparatória que elegeu a nova Mesa Diretora da Assembleia

atual primeiro secretário da Casa,
deputado José Albuquerque (PSB)
comandará o Legislativo cearense pelos
próximos dois anos. Ele promete aproximar ainda mais a classe política da sociedade. Com uma nova Mesa Diretora eleita para o biênio 2013-2014 e o atual
presidente da Casa, deputado Roberto
Cláudio (PSB), à frente da Prefeitura de
Fortaleza a partir de 1º de janeiro, a Assembleia Legislativa prepara-se para um
momento de transição.
Durante todo o recesso do mês de
janeiro, o Parlamento será gerido pelo
primeiro vice-presidente da AL, deputado Dr. Sarto (PSB). De acordo com o
Regimento Interno da Assembleia, o
presidente eleito para os próximos dois
anos, deputado José Albuquerque (PSB),
assume o cargo em 1º de fevereiro.
A chapa encabeçada por ele foi apresentada pelo primeiro vice-presidente da
Casa, deputado Dr. Sarto (PSB) e aceita
pelos 46 deputados em 4 de dezembro.
Sarto explicou que a chapa apresentada
procurou atender a todos os partidos
que têm assento na AL, “de forma re-

O

gimental e consensual”. Segundo ele, a
escolha do deputado José Albuquerque
para a presidência se deu pela “sua postura como parlamentar e seu conhecimento, adquirido após 22 anos na Casa”.
Albuquerque se encontra na metade do
seu sexto mandato.
A nova composição da Mesa Diretora,
que irá conduzir os trabalhos do Legislativo no biênio 2013-2014 é a seguinte:
deputado José Albuquerque (PSB), eleito
o novo presidente da Casa, ficando a primeira e segunda vice-presidência com os
deputados Tin Gomes (PHS) e Lucílvio Girão (PMDB), respectivamente. Além dos
parlamentares citados, a Mesa é composta ainda pelo deputado Sérgio Aguiar
(PSB), 1º secretário; Manoel Duca (PRB),
2º secretário; João Jaime (PSDB), 3º secretário e Dedé Teixeira (PT), 4º secretário. Os
três deputados eleitos para vogais, pela
ordem, foram: Ely Aguiar (PSDC), Ferreira
Aragão (PDT) e Sineval Roque (PSB).
A votação ocorreu durante sessão
preparatória, dirigida pelo presidente do Legislativo Estadual, deputado
Roberto Cláudio (PSB), na qual foi re-

gistrada e apresentada a chapa única
para a composição da nova Mesa. A
posse dos eleitos ocorrerá no dia 1º
fevereiro de 2013. O único deputado
ausente da sessão foi Dedé Teixeira
(PT), que se encontrava representando
a Casa em uma missão internacional.
O presidente da Assembleia, deputado
Roberto Cláudio, destacou o empenho de
José Albuquerque em pensar sempre no
melhor para a AL e para o povo cearense
nos seus seis mandatos como parlamentar estadual. “Nosso desejo é de muito
sucesso nesta nobre missão de comandar o Parlamento. A todos os deputados,
parabéns pelo trabalho, a elegância e a
construção pacífica do consenso, tão
importante para a harmonia interna e
produtividade do Parlamento”.
Ele fez uma avaliação positiva da
própria gestão, iniciada em fevereiro
de 2011. “Posso dizer que quase todos
os compromissos foram cumpridos. Há
ações em andamento que pretendo encaminhar para poder entregar o Legislativo financeiramente sadio e com projetos realizados para a Mesa que irá nos

suceder. Mas não tenho dúvida de que
a experiência do presidente eleito dará
conta de termos um Parlamento ainda
mais produtivo”, frisou.

A NOVA MESA DIRETORA
Presidente:
José Albuquerque (PSB)
Primeiro vice-presidente:
Tin Gomes (PHS)
Segundo vice-presidente:
Lucílvio Girão (PMDB)
Primeiro secretário:
Sérgio Aguiar (PSB)
Segundo secretário:
Manoel Duca (PRB)
Terceiro Secretário:
João Jaime (PSDB)
Quarto Secretário:
Dedé Teixeira (PT)
Primeiro vogal:
Ely Aguiar (PSDC)
Segundo vogal:
Ferreira Aragão (PDT)
Terceiro Vogal:
Sineval Roque (PSB)

PERFIL DO NOVO
PRESIDENTE

“Emoção e responsabilidade são muito grandes.
Todos nós queremos o melhor para o Ceará, um
estado pobre e que precisa de projetos para que
possamos erradicar a miséria.”
deputado José Albuquerque (PSB),
presidente eleito da Assembleia Legislativa

tro Ciro Gomes na articulação de sua
candidatura também foi destacada
pelo presidente eleito, que qualificou
a missão de “honrosa” e “difícil”. “Mas
que, com a ajuda de todos, vai se tornar mais leve” acrescentou ele. José
Albuquerque mostrou-se emocionado
com as manifestações de apoio de seus
conterrâneos do município de Massapê, que ocuparam as galerias do Ple-

nário 13 de Maio com faixas e cartazes
em sua homenagem.
José Albuquerque assumirá a Mesa
Diretora em 1º de fevereiro de 2013.
Com a saída de Roberto Cláudio em
31 de dezembro para assumir a Prefeitura de Fortaleza, o atual primeiro
vice-presidente da AL, deputado Dr.
Sarto (PSB), assumirá interinamente o
comando da Casa no mês de janeiro.

José Jácome Carneiro
Albuquerque (PSB) nasceu
em 19 de março de 1955
no município cearense de
Massapê. Há 22 anos no
Parlamento cearense, ele vai
cumprir agora a segunda
metade do seu sexto mandato
como deputado estadual,
sendo, no momento, o Primeiro
Secretário da Mesa Diretora.
Albuquerque define-se como
político de centro-esquerda
e tem atuação voltada para
os setores de saúde, ação
social, educação e em favor
dos micros e pequenos
empresários. Politicamente,
tem fortes ligações em
municípios da Zona Norte do
Estado, onde se encontra sua
principal base eleitoral.
Candidatou-se pela primeira
vez em 1990 pelo PSD, tendo
sido eleito. Ele integra agora os
quadros do Partido Socialista
Brasileiro (PSB). Desde então,
trabalhou em diversas comissões
técnicas da Assembleia, com
destaque para as de Orçamento,
Trabalho, Meio Ambiente e
Constituição e Justiça. Na Mesa
Diretora, antes de ocupar o atual
cargo de Primeiro Secretário,
já foi segundo vice-presidente,
terceiro secretário e segundo
secretário. Sua atuação política
é marcada pelo seu tom
conciliador, hábil e discreto.
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flash do parlamento

Eleição da nova Mesa
movimentou Plenário
em dezembro
>> Deputado José Albuquerque (PSB), presidente eleito da AL,
comemora a vitória.

A Assembleia Legislativa do Ceará elegeu, no dia 4 de dezembro de 2012, a sua nova
Mesa Diretora para o biênio 2013-2014. Foi eleito presidente o deputado José Albuquerque
(PSB), atual Primeiro Secretário da Casa. Deputado em seu sexto mandato, Albuquerque tem
atuação voltada para os setores de saúde, ação social, educação, micros e pequenas empresas.
Ainda como presidente da Casa, o deputado Roberto Cláudio (PSB), que foi eleito prefeito de
Fortaleza na ultima eleição, conduziu os trabalhos.

>> Vista do Plenário 13 de Maio durante a sessão que elegeu a nova Mesa Diretora para o biênio 2013-2014.

>> Deputado Sérgio Aguiar (PSB), eleito primeiro secretário da futura
Mesa, e os deputados Neném Coelho (PSD) e Júlio César Filho (PTN).

>> Deputados João Jaime (PSDB) e Tin Gomes (PHS), eleitos respectivamente, terceiro secretário e primeiro vice-presidente da nova Mesa.

>> Primeiro Vice-presidente da Casa,
deputado Dr. Sarto (PSB).

>> Deputados Osmar Baquit (PSD) e Fernando Hugo (PSDB).

>> Deputados Patrícia Saboya (PDT) e Júlio César Filho (PTN).

>> Deputado Augustinho Moreira (PV)

>> Deputados Moésio Loiola (PSD) e Sineval Roque (PSB), eleito
terceiro vogal da Mesa.

>> Deputados Neto Nunes (PMDB) e Nenén Coelho (PSD)

>> Deputado Professor Teodoro (PSD)

>> Deputados Ely Aguiar (PSDC) e Manoel Duca (PRB), eleitos
primeiro vogal e segundo secretário da nova Mesa.

>> Deputados Paulo Duarte (DEM) e Rogério Aguiar (PSD).

>> Deputado Antônio Carlos (PT)

8

| alnotícias

alnotícias | 9

Entrevista> Roberto Cláudio

Uma gestão marcada pela inovação e abertura da
Assembleia a maior participação da sociedade
Presidente deixa comando da Mesa Diretora para assumir a Prefeitura de Fortaleza

Nesses dois anos,
como presidente
da Assembleia,
amadureci não só
com relação à questão
do trato político, em
razão do exercício
permanente do diálogo
e da transparência;
mas também pude
incorporar a
prática da questão
administrativa, já que
é preciso gerenciar o
orçamento e definir
prioridades.”
leito novo Prefeito de Fortaleza
no pleito municipal de 2012, o
deputado Roberto Cláudio (PSB) toma
posse no cargo no dia 1º de janeiro de
2013. Na nossa última edição do ano,
também a última sob a gestão de
Roberto Cláudio, o jornal AL Notícias
entrevistou o presidente da Assembleia
Legislativa do Ceará sobre sua experiência e seu legado para a Casa. Na
conversa com nossa reportagem, o
parlamentar fez um balanço dos dois
anos em que administrou o Legislativo
estadual. Ele citou conquistas importantes como as ações de sustentabilidade ambiental, a ampliação dos serviços e a maior abertura dos espaços de
diálogo com a sociedade. “As principais

E

marcas de nossa gestão foram a inovação e uma abertura cada vez maior
do Poder Legislativo à participação da
sociedade”, afirmou ele. Leia a seguir a
entrevista completa.
AL Notícias: Qual foi a marca do deputado Roberto Cláudio como presidente
da AL?
Deputado Roberto Cláudio: As principais marcas de nossa gestão foram
a inovação e uma abertura cada vez
maior do Poder Legislativo à participação da sociedade. Com a inauguração
do novo anexo da Assembleia, o Edifício
Deputado José Euclides Ferreira Gomes,
iniciado pela Mesa Diretora anterior,
ampliamos e oferecemos melhores

condições estruturais aos canais de
prestação de serviços ao cidadão, como
a Casa do Cidadão, a Universidade
do Parlamento, o Conselho de Altos
Estudos, o Instituto de Estudos e
Pesquisas para o Desenvolvimento
do Estado do Ceará (INESP), o Centro
Cultural do Parlamento Cearense e o
Procon Assembleia. Na área da inovação tecnológica e modernização do
Parlamento, digo, com muito orgulho,
que a Assembleia Legislativa do Ceará
foi a primeira a virtualizar seus processos, permitindo que cada cidadão possa
acompanhar a tramitação de todos os
projetos que tramitam na Assembleia.
Além disso, padronizamos normas,
reduzimos desperdícios e otimizamos

as práticas administrativas. Com tudo
isso, garantimos uma certificação ISO
9001 de Qualidade para o processo de
gestão do processo legislativo, que é a
função finalística da Casa.
ALN: Na sua gestão a frente da Mesa
Diretora, várias ações foram desenvolvidas. Que balanço o Sr. faz dessas realizações? Poderia citar?
RC: A maior avaliação da nossa gestão
deve ser feita pelos nossos pares e pela
população cearense, mas posso dizer
quer saio para uma nova missão com
a certeza de que ofereci o meu melhor, junto com os demais membros
da Mesa Diretora, para contribuir com
os avanços no trabalho legislativo e

com uma abertura ainda maior do
Parlamento cearense. Posso citar algumas ações importantes da nossa
gestão, como a inauguração do novo
anexo, instalação do Centro Cultural
do Parlamento Cearense, implantação
do sistema digital da TV Assembleia,
realização de concurso público após
30 anos, criação de novo portal de informações, programas de capacitação
dos servidores através da Universidade
do Parlamento, criação do Conselho
Consultivo da Assembleia, do Conselho
Social Consultivo que levou ainda mais a sociedade para dentro do
Parlamento, a implantação do sistema
de votação biométrico, criação do programa ALcance de preparação de jovens de escolas públicas para o ingresso à universidade, adesão à Agenda
Ambiental da Administração Pública
(A3P), implantação da coleta seletiva
e plantio de 14 mil árvores para compensar a emissão de carbono e que
tornou a Casa no primeiro parlamento
carbono neutro do país. Cito ainda
alguns eventos que foram realizados
e que possibilitaram importantes discussões, como a Jornada Municipalista
e o Fórum de Ideias Inovadoras em
Políticas Públicas (FIPP), além do
Festival de Música da Assembleia.
ALN: O que significou a adesão da Casa
a agenda ambiental A3P?
RC: A adesão da Assembleia Legislativa
do Ceará à Agenda Ambiental Pública
(A3P) foi um grande passo do
Parlamento estadual para contribuir
com o desenvolvimento sustentável
do planeta. Além de implementarmos
uma série de normas ambientais da

Acredito que nossa maior contribuição para
o Legislativo foi a abertura e ampliação de
novos serviços e espaços de diálogo com a
população cearense. Foram ações e iniciativas
que propiciaram ao cidadão cearense uma
maior aproximação com a Assembleia e maior
transparência diante do trabalho legislativo e dos
principais debates de interesse da sociedade.”
A3P, como instalação de ferramentas de economia de água e energia ,
implantação de coleta seletiva e projeto de reutilização de resíduos, entre
outros, fizemos o levantamento da
emissão de carbono na atmosfera e
o plantio de 14 mil mudas de plantas
para compensar as emissões. Com essas iniciativas, ingressamos numa nova
era em que contribuímos de forma
efetiva para a preservação do meio
ambiente, dando o exemplo para que
as demais Assembleias façam o mesmo
e a população também siga essa ideia.
ALN: E dentre as realizações, qual o
Sr. diria ser o maior legado do deputado Roberto Claudio para o Legislativo
cearense?
RC: Acredito que nossa maior contribuição para o Legislativo foi a abertura e ampliação de novos serviços e
espaços de diálogo com a população
cearense. Foram ações e iniciativas que
propiciaram ao cidadão cearense uma
maior aproximação com a Assembleia
e maior transparência diante do trabalho legislativo e dos principais

debates de interesse da sociedade.
ALN: Como foi a convivência política
e partidária dentro da AL no período de
sua administração?
RC: Procurei desempenhar com muita responsabilidade o papel de mediador e de magistrado, que garantiu
o cumprimento das prerrogativas
e missões do Parlamento e de cada
parlamentar, individualmente, sem
distinção. Além disso, mantive relação com os mais diversos segmentos
da sociedade cearense, representados
por associações, sindicatos e demais
organizações não governamentais.
Considero essa uma dos mais importantes funções de qualquer parlamentar, razão pela qual me orgulho
de ter conseguido servir de ponte
entre os anseios da população e as
possibilidades concretas dos poderes
públicos. Com relação à convivência
com meus pares, procurei construir
uma relação de permanente diálogo,
permitindo a participação de todos
os parlamentares nas principais decisões do Parlamento.

ALN: Acha que sua experiência como
deputado estadual por seis anos, dos
quais, dois como presidente da AL,
podem contribuir para sua boa relação como Prefeito de Fortaleza com a
Câmara Municipal?
RC: Certamente. A minha formação como político consolidou-se
no parlamento. A construção desse
diálogo permanente tanto com meus
pares quanto com os diversos segmentos da sociedade me permitiram
um amadurecimento cada vez maior
sobre a importância da mediação na
convivência política. Vamos preservar sempre a autonomia de cada
poder, mas quero construir uma
relação harmoniosa e colaborativa
com a Câmara Municipal, para que
possamos melhorar a vida do povo
de Fortaleza.
ALN: E para o desafio de administrar a
quinta capital do País, que aprendizado
o Sr. leva do período como presidente do
Poder Legislativo?
RC: Nesses dois anos, como presidente da Assembleia, amadureci não só
com relação à questão do trato político, em razão do exercício permanente
do diálogo e da transparência; mas
também pude incorporar a prática da
questão administrativa, já que é preciso gerenciar o orçamento e definir
prioridades. No caso da Assembleia,
um orçamento maior do que muitos
municípios do nosso Estado. Por isso,
tenho certeza de que essas experiências serão fundamentais para que
possa gerir, com responsabilidade,
transparência e respeito ao povo, a
quinta capital do País.
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Confira as ações e projetos dos parlamentares
DELEGACIA
ESPECIALIZADA
Pesquisa do IDC (International
Data Corporation), de 2009, revela
que o Ceará ocupa a 12ª colocação no ranking dos estados que
tem maior prejuízo com venda de
produtos piratas. Com o objetivo
de fiscalizar e punir essa prática,
o deputado Roberto Cláudio (PSB)
propôs, por meio do projeto de
indicação nº 57/12, a criação da
Delegacia Especializada em Contrafação (reprodução não autorizada) de Marcas e Patentes no
Estado do Ceará. A delegacia teria
como atribuições investigar, abrir
inquérito e adotar os demais procedimentos policiais.
>> Roberto Cláudio (PSB)

CONCURSO PARA PM
Projeto de Indicação do deputado Roberto Mesquita (PV),
propõe alteração nos critérios
para a condição de ingresso no
corpo da Policia Militar do Estado. A proposta modifica a redação do inciso II do artigo 10 da
lei 13.729/2006, alterada pela lei
14.113/2008, que prevê que os
requisitos de idade para ingresso
na Polícia Militar, deverão ser observados até a data da matrícula
no curso de formação profissional. Ele propõe que seja estabelecido o limite de idade até a data
da inscrição no concurso público,
retroativo a 09/11/2011.

>> Roberto Mesquita (PV)

stá no ar desde o dia 29 de novembro, na grade de programação da TV Assembleia, o Programa Mulheres no Parlamento. O principal foco é
a discussão de temas ligados à mulher
em suas várias áreas de atuação: Politica,
Saúde, Educação, Trabalho, Cultura, Lazer,
Defesa da Vida e do Meio Ambiente, e por
que não? Beleza! Qual a contribuição que
a mulher vem dando para a construção
de uma sociedade mais justa, mais igualitária? Esse é um dos questionamentos
que estará no centro das discussões. O
Programa fará, ainda, o acompanhamento do dia-a-dia da bancada feminina da
AL, o que elas fazem no Parlamento, nas
Comissões Técnicas da Casa e junto às
comunidades que representam.
Com 40 minutos de duração, o programa é dividido em pelo menos dois
blocos: O Que Elas Fazem no Parlamento e Conversa de Mulher, este composto
por uma entrevista. O programa é produzido e apresentado pela jornalista Silvana Frota, servidora do Poder Legislativo, e conta com o apoio do Movimento

E

COBRANÇA
ELETRÔNICA

COMBATE À
DISCRIMINAÇÃO SEXUAL

Projeto de lei 65/12 de autoria
do deputado Heitor Férrer (PDT),
estabelece a obrigatoriedade das
concessionárias de serviços públicos oferecerem ao usuário a opção
de receber o documento de seus
débitos por meio eletrônico. O envio do documento de cobrança por
meio eletrônico não dispensaria a
concessionária da obrigação de
remetê-lo pelos meios convencionais, salvo manifestação expressa
do usuário. Além da praticidade, a
medida pode ser um instrumento
alternativo, no caso da cobrança,
por motivos outros, não chegar a
sua residência.

O combate à discriminação sexual no Ceará ganha reforço por
meio do projeto de indicação da
deputada Eliane Novais (PSB). Ela
sugere medidas administrativas
para punir toda manifestação discriminatória praticada em razão de
orientação sexual. Atitudes como
proibir o ingresso ou permanência
em qualquer ambiente ou estabelecimento aberto ao público; praticar
atendimento diferenciado; preterir,
sobretaxar ou impedir a hospedagem de cidadãos em hotéis ou similares poderão ter punições como
suspensão ou cassação da licença
para funcionamento e multa.

Projeto de indicação propõe
ao Governo a redução de ICMS
em até zero para equipamentos
de segurança para uso do condutor e do passageiro de veículos automotores e elétricos, de
duas ou três rodas com ou sem
carro lateral. Pela Proposta da
deputada Rachel Marques (PT),
são considerados equipamentos
de segurança: jaqueta de tecido
resistente; jaqueta airbag, colete;
luvas, botas ou sapatos reforçados; “aparador de linha” para proteção do condutor contra linhas
de cerol; fios e cabos aéreos e
“mata cachorro” para proteção de
membros inferiores.

>> Heitor Férrer (PDT)

>> Eliane Novais (PSB).

>> Rachel Marques (PT)

REDUÇÃO DO ICMS

TV Assembleia lança
Programa Mulheres
no Parlamento

das Mulheres do Legislativo Cearense.
O primeiro programa enfatizou o perfil
de cada uma das 7 deputadas estaduais
para maior conhecimento do público, e
no Conversa de Mulher, uma entrevista
com a presidente do MMLC, Norma
Soares (esposa do deputado Professor
Teodoro, do PSD), falando dos objetivos,
missão e ações já realizadas no âmbito
do Movimento. No segundo programa,
que foi ao ar dia 13 de dezembro, foi
feita a cobertura completa do Seminário Internacional de Combate a não
Violência, promovido pela Procuradoria
Feminina da Casa.

serviço
Programa Mulheres no Parlamento
Data de exibição: toda quinta-feira
às 20h30min.
Reprise : aos domingos
às 18h50min
Contatos: mulheresnoparlamento@
gmail.com

+cultura
FILME

O que muda para você?
A medida visa a fiscalizar
e punir atos relacionados à
pirataria como a reprodução
não autorizada de propriedade industrial. Na atualidade,
contrafações muito comuns
são as reproduções de livros
mediante cópias xerográficas, para fins de comércio,
assim como a já famosa pirataria de vídeo. A Delegacia
Especializada coibiria, ainda,
a falsificação, contrabando,
sonegação fiscal e práticas
comerciais ilícitas.

Conforme o autor do projeto,
o limite máximo de idade até a
data da matricula de formação
de profissionais traz prejuízos
aos participantes do concurso
público para preenchimento de
vagas, uma vez que os mesmos
já vêm realizando etapas do concurso público e ao final acabam
prejudicados com o limite máximo de idade. Assim, a alteração
proposta trará benefícios e estabilidade aos participantes do
concurso público.

Com o acesso cada vez maior
da população à internet, muitos
serviços passaram a ser disponibilizados diretamente pela rede
mundial de computadores. O
propósito é facilitar as relações
entre fornecedores de produtos
e serviços e seus consumidores.
O projeto, segundo Heitor Férrer,
nada mais pretende que assegurar necessária praticidade e
pragmatismo aos usuários dos
serviços públicos estaduais evitando ônus excessivo também
às concessionárias.

Apenas na história recente,
foram incorporadas ao nosso
ordenamento jurídico as normas que criminalizam a prática
da discriminação em decorrência da raça, cor, religião, etnia
ou procedência. Entretanto,
ainda ocorre no Brasil e no Ceará, especificamente, a discriminação e a violência em virtude
da orientação sexual. A medida
proposta funciona como um
instrumento de punição, sendo
ainda importante elemento de
educação e conscientização.

No Brasil, nos últimos anos,
observa-se o crescimento de
motocicletas e de sua utilização
nos serviços de entrega de mercadorias, o que pode contribuir
para o aumento de acidentes
envolvendo motociclistas no
país. O projeto busca reduzir os
índices negativos de utilização
desse transporte, pois, além de
popularizar seu uso, vai reduzir
as sequelas de acidentes, que
consomem recursos dos sistemas de saúde públicos e tempo
dos acidentados.

>> Dedé Nogueira, assessor do deputado
Fernando Hugo
“Clássico da era de ouro de Hollywood
‘E o Vento Levou’ conquista fãs através
das gerações. Permanecendo vivo na
memória do público e da crítica, o filme
tem como fundo a guerra civil americana com foco central no romance
atribulado entre Scarlett O’Hara (Vivien
Leigh) e Rhett Butler (Clark Gable). O longa ganhou o
impressionante número de 10 Oscar (incluindo Melhor Filme) e é uma obra prima para os amantes da
sétima arte”.

FILME

>> Jackelyne Sampaio, repórter da Revista Plenário
“O filme ‘Como estrelas na Terra’ conta a
história de um garoto indiano que enfrenta problemas na escola, tanto intelectuais
quanto sociais. Atualmente, os alunos
possuem diversas deficiências e são colocados em escolas normais. Infelizmente,
as escolas regulares e os professores não
estão preparados para essa mudança. Com isso, o longa
vem mostrar que é possível trabalhar no ambiente escolar com as diferenças que cada aluno possui. É realmente
uma lição de vida para os pais e educadores que, ao assistirem, mudarão seus conceitos”.

CD

>> Sandra Coelho, taquígrafa da Casa
“Em janeiro, a cantora Marisa Monte fará
duas apresentações em Fortaleza com a
turnê do show “Verdade uma Ilusão”. Nas
apresentações, ela trará canções de seu
mais recente álbum, ‘O que Você Quer Saber de Verdade’. O disco, lançado em 2011 no Brasil
e em mais 27 países, está entre os mais tocados nas
rádios brasileiras. Indico este CD, pois sempre gostei
das canções de Marisa e adoro a verdade que ela retrata em suas letras. A música ‘Ainda Bem’, que já foi
tema de novela, é a que considero a mais bonita do
novo trabalho”.
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>> Diretores da AL e consultores da Fundação Dom Cabral na última reunião de planejamento de 2012

Assembleia Legislativa conclui seu
Planejamento Estratégico
Reunião marca o início de uma nova etapa no Legislativo, a do gerenciamento das ações
Assembleia Legislativa do Ceará
concluiu em dezembro o seu Planejamento Estratégico com uma avaliação das ações de 2012. A reunião de avaliação marcou também o início de uma
nova fase, ou seja, encerrado o ciclo de
planejamento, tem início agora a parte
de gerenciamento e execução do plano
que vai nortear as ações da Casa até o
ano de 2020. O Planejamento Estratégico
foi uma das medidas adotadas pelo deputado Roberto Cláudio (PSB), em sua
gestão como presidente da Casa.
Com a consultoria da Fundação
Dom Cabral, em 2011, a Mesa Diretora
e os gestores da Casa elaboraram objetivos, metas e projetos para a década.
Ao longo deste ano, foram implantadas ações voltadas para as políticas
socioculturais e de recursos humanos,
segurança física e de informação, além
de modernização tecnológica.
“Se todos passam a ser coerentes com
a visão de futuro da organização e com o
direcionamento compartilhado, as ações

A

A reunião de
avaliação marcou
também o início de
uma nova fase, ou
seja, encerrado o ciclo
de planejamento, tem
início agora a parte
de gerenciamento e
execução do plano que
vai nortear as ações
da Casa até o ano
de 2020.
vão gerar transformações para o futuro”,
projeta o professor associado da Fundação Dom Cabral, Valdemar Barros Filho,
consultor responsável pelo acompanhamento do Planejamento Estratégico.
Nessa nova fase, iniciada a partir
da reunião com a diretoria da Assembleia, no Salão Nobre da Presidência,

com a ajuda da Sistemática de Gerenciamento de Resultados, os gestores
começaram a fazer as leituras retrospectivas e de tendências dos resultados obtidos dos projetos.
“A gente teve o acompanhamento do
que foi realizado em comparação ao planejado. A partir daí, vamos dar continuidade a ações corretivas e preventivas ou
repetir as ações que vinham dando certo
e geraram resultado positivo”, afirmou a
coordenadora de Gestão Estratégica da
Assembleia, Annia Saboya.
Saboya analisou ainda os impactos
do planejamento no dia a dia do trabalho do servidor. Segundo ela, o corpo técnico da Casa passou a ter maior
“foco em resultados”. “É uma mudança
cultural muito importante”, avaliou.
Iniciado em 2011 pela Assembleia,
com a elaboração dos objetivos, metas
e projetos para a década, a partir do
diagnóstico de todos os seus departamentos, a Casa passou a capacitar
seu corpo de gestores para aprimorar

a análise de resultados. Ainda no ano
passado, foram estabelecidos a missão, os valores e a visão de futuro da
Casa. “Trabalhamos a importância de
a Assembleia elaborar a formulação
de soluções que contribuam para o
desenvolvimento sustentável do Ceará”, lembrou o professor associado
da Fundação Dom Cabral, Valdemar
Barros Filho. Numa segunda fase,
começou a ser implantada a Sistemática de Gerenciamento de Resultados,
concluída na última reunião, em dezembro deste ano. A iniciativa serviu
para que os gestores pudessem fazer
melhor as leituras retrospectivas e de
tendências dos resultados obtidos por
seus projetos. Os deputados estaduais também participaram do processo, tendo conhecido o Planejamento
Estratégico da Assembleia Legislativa
em novembro de 2011. Na época, responderam a um questionário em que
puderam contribuir com sugestões e
ideias para a ação.

