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> 10 anos Estratégias

Demandas da sociedade
vão pautar plano de
gestão da Assembleia
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Mudanças > 10 anos

PALAVRA DO PRESIDENTE

Plano de gestão da AL terá
participação da sociedade

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

Ao fazer o balanço das atividades do
primeiro semestre de 2011, verificamos
um resultado positivo. Para os próximos
seis meses, nos comprometemos a dar
continuidade aos projetos desenvolvidos e lançamos uma proposta de planejamento estratégico para os próximos
10 anos na Assembleia Legislativa. A
ideia é ouvir a sociedade, os parlamentares e servidores e desenhar um perfil
baseado nessas expectativas e em um
conceito de modernidade de gestão.
Aproveitando essa visão de futuro construtiva e transformadora - também
implantamos o Conselho Social Consultivo das Comissões cujo papel é orientar
os trabalhos das comissões técnicas da

Casa por meio de um grupo formado
por representantes da sociedade civil e
autoridades. Será mais um importante
instrumento para o controle social das
atividades do nosso Parlamento.
São novidades que estão por vir. Daremos continuidade ao processo de mudanças na Assembleia. Como exemplo já
citados neste jornal, estamos adotando
uma série de medidas socioambientais
que incluem a adesão da instituição na
Agenda Ambiental na Administração
Pública (A3P) e, também, a criação de
pontos de recolhimento de pilhas, baterias, plástico e papel, que podem ser utilizados pelos parlamentares, servidores e
pela população em geral.

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
PORTAL
http://www.al.ce.gov.br
DISQUE ASSEMBLEIA

0800 280 2887
OUVIDORIA

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

Escreva você também para o Assembleia Notícias. Sua opinião é muito importante! Envie
um e-mail para alnoticias@al.ce.gov.br e colabore com o nosso jornal.

Prezado Hermann,
Esmero, competência e dedicação
vem marcando esses documentários
sobre a cultura cearense. Informam e
enaltecem. De várias partes do Brasil e
do exterior venho recebendo pedidos de
informações sobre esses vídeos que, sem
nenhuma dúvida, são importantíssimos
instrumentos pedagógicos que merecem
ser difundidos nas redes de ensino, como
também pela mídia nacional. Parabéns
por dirigir tão importante núcleo de
produção artístico-cultural no estado.
Atenciosamente,
Olga Paiva
Querida Angela, Gurgel
fui à TV Assembleia pegar minha
cópia do documentário. Creio que se
excederam desta vez. Está melhor do

que nunca. Parabenize a equipe em
meu nome.
abraços,
Gilmar de Carvalho
Parabéns a todos que fazem a FM
Assembleia!
Mescla de informação e
entretenimento sem par, é sempre um
lição de profissionalismo e cidadania
acompanhar Narcélio Limaverde. Tais
critérios e posturas profissionais são
extensivos aos demais noticiosos ou
programas temáticos (documentários,
musicais e culturais), todos, sem
exceção, de alta relevância social (...)
Parabéns a você Fátima Abreu e a toda
equipe (âncoras, locutores, repórteres
e pessoal da técnica) que reverbera o
amor pelo que faz, por isso é tão bom

ouvir a FM Assembleia 96.7.
Kelsen Bravos
Caros jornalistas,
Em passagem pelo Ceará, no último
domingo (31/07) ouvi o “Especial McLuhan
e as mídias legislativas”. Conheci a FM
Assembléia na ida para Fortaleza (dia
24). No caminho para a capital, estava
procurando uma estação de rádio de
qualidade. Acabei sintonizando o canal
96,7 onde passava um programa musical.
Gostei tanto que, do dia 24 quando
cheguei a cidade de Fortaleza, até o dia
31, quando voltei para a Paraíba, só ouvi
a FM Assembleia. O programa especial foi
excelente. Parabéns!
Grande abraço!
Manassés de Oliveira
Jornalista

Plano de gestão da AL será elaborado
com participação da sociedade
Legislativo firma convênio para elaborar
planejamento estratégico de longo prazo
sociedade cearense será parceira
da Assembleia Legislativa na elaboração do seu planejamento estratégico para os próximos 10 anos. A afirmação é do presidente da Casa, deputado
Roberto Cláudio (PSB), ao firmar convênio com Fundação Dom Cabral (FDC),
para promover mudanças na gestão da
Casa pela próxima década. Iniciada no
dia 13 de julho, a parceria visa elaborar
um planejamento estratégico de longo
prazo para a atuação do Poder. “A ideia é
consultar a sociedade para saber o que
ela espera do Parlamento. Depois, diagnosticar quais demandas a população
lista como fundamentais para a Assembleia atuar”, disse o Presidente.

A

Ouvir os servidores de carreira do
Legislativo é outra prioridade. Por fim,
serão os deputados os consultados a
respeito do que deve ser incluído no
plano de ação. “Planejamento é um esforço demorado; de muita conversa; de
muita energia. Isso irá orientar as diretrizes desta e das próximas legislaturas”,
explica o parlamentar.
As ações iniciarão em agosto. “Ao
fim de tudo, a AL terá uma identidade organizacional com missão, valores e visão de futuro. Assim, poderá
promover ainda mais a valorização
dos servidores, por meio do envolvimento e alinhamento das pessoas no
processo de construção e execução

de estratégias institucionais”, adianta Fabiana Gondim, coordenadora de
implantação do Planejamento Estratégico da Assembleia.
O foco será a melhoria dos processos e do estabelecimento de objetivos
e metas de forma participativa. Dessa
forma, as ações da Casa terão maior
eficácia e irão gerar impactos diretos
e indiretos na vida dos cearenses nas
áreas de suporte administrativo e no
desenvolvimento do Estado. “Fazer
isso para apenas uma legislatura talvez
não fosse razoável. Por isso, pensamos
em contribuir com um planejamento
do parlamento para os próximos dez
anos”, enfatizou Roberto Cláudio.

Conheça a
Fundação
A Fundação Dom Cabral
foi criada em 1976. Não tem
fins lucrativos e é considerada
de utilidade pública. Mantém
articulações internacionais, o
que garante acesso a grandes
centros produtores de tecnologia de gestão e modernas correntes do pensamento empresarial. Em 2011, foi
classificada como a 5ª melhor
escola de negócios do mundo.
O ranking foi elaborado pelo
Financial Times.
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Balanço > Primeiro semestre

Números confirmam ação da AL a favor dos interesses do Ceará
Roberto Cláudio reitera compromisso com a construção de um Legislativo forte
o encerramento do primeiro semestre da sua 28ª Legislatura
(2011-2014) a Assembleia Legislativa do
Ceará apresentou um balanço de produção legislativa e atividades dos mais
positivos, evidenciando o compromisso
da atual Mesa Diretora com a construção de um Legislativo forte e autenticamente representativo dos interesses
do Estado. Conforme as palavras do
presidente da Casa, deputado Roberto
Cláudio (PSB), ao apresentar o balanço
no Plenário 13 de Maio, “os acertos do
Legislativo, nesse período, são produto
do compromisso integral dos parlamentares e do enorme apoio recebido pelos
servidores do Poder, na construção de
um Legislativo forte e que possa representar os interesses do Estado do Ceará”.
Conforme os números mostrados
pelo Presidente, durante o semestre,
foram apresentados 188 projetos de

N

>>Presidente Roberto Cláudio apresenta balanço na sessão de encerramento do primeiro semestre.

Gestão recebe elogios dos deputados

Edísio Pacheco (PV)
“Estamos atendendo a sociedade
cearense cada vez melhor.
Agradeço ao presidente pelo
incremento dos projetos
implementados antes, e pelos
novos que se somaram de maneira
benéfica à Assembleia. A Casa
têm dado espaço para grandes
debates e integrado cada vez mais
a sociedade”.

Ferreira Aragão (PDT)
“Roberto Cláudio é um jovem
deputado que deu exemplo
para os mais antigos.
Parabenizo a competência, o
carinho e o cuidado com que
o presidente incentiva e faz a
história da Assembleia”.

Inês Arruda (PMDB)
“É uma alegria compartilhar
a apresentação do balanço do
semestre. É um trabalho bem
conduzido por uma pessoa
firme e séria. O presidente
defende o povo cearense e faz
valer o seu mandato”.

Gomes Farias (PSDC)
“Percebi ao longo deste primeiro
semestre o bom desempenho
dos colegas parlamentares, das
comissões técnicas da Casa e da
própria Mesa Diretora”.

Rogério Aguiar (PSDB)
“Destaco a postura de Roberto
Cláudio que tem buscado
qualificar todo o servidor público
da Casa. Tenho certeza que
vossa excelência fará muito
mais coisas importantes para a
Assembleia e para o Ceará”.

Patrícia Saboya (PDT)
“É importante a abertura de
novos canais de comunicação
com a população cearense.
Muitos deram atenção à
infraestrutura o que nos
permite trabalhar com mais
vigor. Mas vossa excelência
fez o que eu pensava, com os
ouvidos abertos e atentos ao que
a população deseja”.

lei, sendo 55 aprovados; 22 projetos de
resolução, dos quais 11 aprovados; um
projeto de lei complementar e 166 projetos de indicação. “Esses números sintetizam o conjunto da obra legislativa
apreciada por esse Poder”, comentou.
Ele lembrou que uma novidade neste
semestre para melhorar a qualificação
do processo legislativo foram os pareceres técnicos das comissões técnicas
da Casa aos projetos. Conforme ele,
as comissões realizaram 163 reuniões
ordinárias, 100 audiências públicas, 16
seminários e 77 reuniões externas e
foram criadas sete subcomissões para
debater temas específicos.
Para dar agilidade ao processo
legislativo foi estabelecida uma consultoria técnica dentro do Plenário 13
de Maio. O presidente também falou
sobre o novo pacote de gestão, com
a realização de concurso público com

Lula Morais (PC do B)
“Todos os presidentes que
passaram por aqui nos últimos
anos deixaram sua marca. E
a marca de vossa excelência
complementa a dos outros. A
marca que percebi em sua ação
como presidente da Assembleia
é a de ouvir”.

100 vagas para servidores. “Também
abriremos vagas para 40 estagiários”,
disse. Citou, ainda, a criação dos Conselhos Consultivo da Mesa Diretora e
do Conselho de Gestores.
No setor de comunicação social da
Casa, foram destacados os novos programas da TV Assembleia e o convênio
assinado com a TV Câmara para que a
sua transmissão seja em sinal digital a
partir de dezembro deste ano. Roberto
Cláudio frisou, ainda, que a Casa está
implementando o projeto de certificação IS0 e um planejamento estratégico
para os próximos 10 anos.
Outros números apresentados pelo
deputado Roberto Cláudio mostram
que o Procon da Assembleia realizou
1.879 atendimentos; a Universidade do Parlamento Cearense atendeu
1.778 alunos ao longo deste semestre
com quatro cursos de especialização,

Mírian Sobreira (PSB)
“Destaco a maneira ética,
humana e competente como
o deputado Roberto Cláudio
tem conduzido a Assembleia.
O presidente enfrentou um
grande desafio de substituir
dois grandes presidentes, mas
não deixou nada a desejar em
relação a eles”.

três cursos do Projeto Superação; quatro cursos de extensão e dois cursos
de línguas. Além disso, a Universidade
deverá realizar um programa voltado
para capacitar pessoas do terceiro setor, que atuam em diversas áreas.
O Departamento de Saúde e Assistência Social realizou 27.821 atendimentos e 52.234 procedimentos. O Espaço
do Povo atendeu a 5.264 usuários e o
Departamento de Recursos Humanos 13
cursos, com 672 participantes. A Ouvidoria Parlamentar atendeu a 429 demandas
e o Conselho de Altos Estudos realizou o
Pacto Convivência com Semiárido e o
Pacto pela Vida. O Inesp realizou debates
nos cinco Fóruns de Idéias Inovadoras
em Políticas Públicas (FIP) e desenvolveu
o projeto Ponto de Vista. Também realizou as edições da Jornada Municipalista
e criou o Comitê de Acompanhamento
às Obras Relativas à Copa do Mundo.

Sérgio Aguiar (PSB)
“Roberto Cláudio vem dando sua
colaboração acadêmica humana
em ações que envolveram a
sociedade cearense. Destaco
também a realização do
Fórum de Ideias Inovadoras
em Políticas Públicas (FIP),
trazendo temas relevantes.
Soube, com sua maneira cordial,
ouvir todos”.

Prof. Teodoro (PSDB)
“A aproximação da AL com
universidades foi a idéia mais
acertada de Roberto Cláudio,
que deu novo tom a esta Casa,
sobretudo ao possibilitar aos
deputados o contato com o
que se discute no Brasil e
no mundo. Sendo homem da
academia, o Presidente sabe da
importância do conhecimento”.
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flash do parlamento

Homenagens
marcam
eventos no

Plenário

A Assembleia Legislativa
realizou, em julho, diversos
eventos no Plenário 13 de
Maio, dentre eles, a IV Jornada
Municipalista, a última do
primeiro semestre, evento
promovido pela Presidência
da Casa para homenagear as
cidades cearenses cujas datas de
emancipação ocorreram naquele
mês. No dia 13, foi realizada
sessão solene para comemorar
os 21 anos do ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente).
A Casa sediou ainda audiências
públicas e recebeu visitas, como
a que foi feita ao Memorial por
estudantes da Universidade do
Arizona (EUA).

>> Secretário Renê Barreira, da
Ciência e Tecnologia.

>> Discurso da deputada Inês Arruda (PMDB)
na sessão em homenagem aos 21 anos do ECA.

>> Vista do Plenário 13 de Maio durante a IV Jornada Municipalista

>> Presidente Roberto Cláudio e o presidente do Idece, Júlio César
Costa Lima.

>> Deputado Sineval Roque (PSB) entrega placa ao prefeito do Crato,
Samuel Araripe.

>> Deputado Neto Nunes (PMDB)

>> Secretario do Trabalho e
Desenvolvimento Social, Evandro Leitão.

>>Deputadas Inês Arruda (PMDB) e Fernanda Pessoa (PR) na sessão solene dos 21 Anos do ECA.

>> Deputada Fernanda Pessoa (PR) entrega
placa a vereadora de Caucaia, Luciana Corrêa.

>>Segundo vice-presidente da AL, Deputado Tin Gomes (PHS) e Primeiro Secretário, José Albuquerque
(PSB) na sessão plenária.

>> Audiência Pública sobre o VLT( Veículo Leve sobre Trilhos) Parangaba-Mucuripe.

>> Visita dos alunos da Universidade do Arizona (EUA) ao Memorial da Assembleia.
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Anúncio > Fortalecimento

Especial > Educação

TV Assembleia é finalista do Prêmio
Estácio de Jornalismo
Premiação, na categoria TV Regional, acontece no próximo dia 30
de agosto, no Rio de Janeiro.

OS TEMAS

>>Késya Loiola, Camila Carvalho, Raquel Mourão, Carlos David e Fabiano Moreira representam a TV Assembleia no concurso.

m maio deste ano, a TV Assembleia exibiu uma série de reportagens sobre o ensino superior no Estado e as mudanças ocorridas com a
sua intensificação. Mostrando a realidade das universidades cearenses, a
série está entre as finalistas do I Prêmio Estácio de Jornalismo, na categoria TV Regional, que acontece no próximo dia 30 de agosto, no Monumento
Estácio de Sá, no Rio de Janeiro.
Realizando um levantamento das
universidades do Estado, a equipe de
reportagem conseguiu fazer um retrato
do ensino superior e como este transformou o cotidiano dos habitantes das
cidades que possuem as instituições.
Segundo o coordenador de Comunicação da Assembleia, Hermann Hesse, o
objetivo das reportagens é mostrar como

E

essa interiorização do ensino superior
influenciou na vida do cearense. “Comparamos os benefícios e malefícios. Mas
não como uma denúncia e sim equilibrando cada ponto. Foi um trabalho
muito bem elaborado por uma equipe
bastante engajada”, resume o jornalista.
Foram destacados nas matérias políticas públicas para facilitar o ingresso nas faculdades, como o ProUni e o
Fies, a interiorização das universidades,
o aumento do acesso para quem não
podia se deslocar até as capitais, a melhora na qualidade do ensino público
com a graduação de professores, a especialização dos alunos em institutos
com o IFCE e o ensino à distancia, com
os avanços tecnológicos.
“Fizemos uma grande pesquisa para
localizar as universidades e destacamos

duas cidades que tiveram sua estrutura completamente modificada com a
chegada das universidades. O mercado
muda, transportes se intensificam para
que estudantes de cidades vizinhas possam ter acesso ao ensino superior”, ressalta a repórter da série, Camila Carvalho.
Além de Camila, a equipe finalista é
formada pelas jornalistas Raquel Mourão (produção), Késya Loiola (edição
de texto) e pelos técnicos Paulo Sérgio
Brasil e David Nascimento (ambos na
edição de imagens), Fabiano Moreira
(cinegrafista) e José Carneiro da Silva
(motorista). “Viajamos até as cidades
e acompanhamos de perto toda essa
evolução. Trabalhamos muito para obter um bom resultado. A equipe toda
se ajudou e teve apoio total da Assembleia”, lembra Camila.

 A primeira reportagem
apresentou uma
comparação do número de
universitários de dez anos
atrás com o de hoje, no
âmbito nacional e estadual.
A democratização do ensino
superior com os programas
Prouni e Fies também foi
destaque.
 A segunda destacou
a democratização do
ensino superior, com as
universidades chegando
às cidades do interior do
Estado. Quixadá foi usada
como exemplo.
 Já a terceira reportagem
retratou a melhoria na
qualidade dos ensinos
fundamental e médio,
com a especialização dos
professores antes não
graduados. Aqui, Sobral foi
o foco.
 A quarta matéria da
série focou os institutos
de ensino superior
especializados.
 Já a quinta reportagem
mostrou os prós e contras
do ensino à distância
e como a tecnologia
colaborou para o acesso
de estudantes.

Presidente elogia
desempenho

AL implantará Conselho Social
Consultivo das Comissões
Colegiado vai prestar consultoria, orientar e avaliar os trabalhos.
principal fórum de discussões
da Assembleia Legislativa com
a sociedade civil está nas Comissões
Técnicas. Nelas todas as questões são
discutidas previamente e os impactos
das medidas são analisados diretamente com a sociedade, em audiências públicas, antes que as matérias
sejam enviadas para discussão e
aprovação no Plenário da Casa. Ciente
dessa importância, o presidente da
Casa, deputado Roberto Cláudio vem
adotando medidas que objetivam
cada vez mais o fortalecimento das
Comissões. A medida mais recente
anunciada por ele, durante a divulgação do balanço de atividades da AL,
refere-se à criação do Conselho Social
Consultivo das Comissões Técnicas
Segundo a coordenadora do Complexo de Comissões Técnicas da Casa,

O

Rejane Auto, a criação do Conselho
Consultivo é uma medida importante porque permitirá a avaliação dos
trabalhos das comissões ao longo do
semestre. Ela informa que o conselho,
“que deverá agir como uma espécie
de consultoria voltada para orientação do trabalho das comissões” será
formado por 32 entidades e sete autoridades, relacionadas aos temas dos
colegiados, do nosso Estado, que se
reunirão semestralmente para discutir os temas em pauta no Ceará.
As dezoito comissões técnicas da
Assembleia Legislativa do Estado do
Ceará fecharam o primeiro semestre
legislativo de 2011 com 239 reuniões
realizadas, números também anunciados pelo presidente da Casa, deputado Roberto Cláudio (PSB), no dia 15
de julho, data da última sessão plená-

ria antes do recesso parlamentar.
Ao todo, os colegiados aprovaram
55 projetos de lei; 11 projetos de resolução; um projeto de lei complementar;
e 166 projetos de indicação. Promoveram, ainda, um total de 177 audiências
públicas, 119 estudos de caso, 166 reuniões ordinárias, 16 seminários, e 77
reuniões externas, além da criação das
subcomissões para debates específicos.
Para o presidente, “esse saldo positivo
sintetiza o conjunto da obra Legislativa
apreciada por este Poder”.
Das 18 comissões permanentes,
a de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido foi a que mais
promoveu eventos. Foram 65, entre
reuniões, audiências públicas, visitas
e solenidades. A segunda mais ativa
foi a Comissão da Seguridade Social
e Saúde, que registrou 40 atividades.

O presidente Roberto Cláudio
reuniu-se ainda no dia 15 de julho,
com os servidores do Complexo de
Comissões para o que foi a quarta
reunião setorial, que vem discutindo demandas e aproximando
mais a Mesa Diretora dos diversos
setores da Casa. A reunião contou
também com as presenças dos
deputados Sérgio Aguiar (PSB),
Fernando Hugo (PSDB) e Roberto
Mesquita (PV).
Durante a visita, o presidente
do Legislativo elogiou a qualidade dos pareceres técnicos emitidos pelos servidores sobre as
matérias que tramitam na Casa.
Ele deu exemplos ainda de encaminhamentos importantes que
surgiram de audiências públicas
promovidas pelas comissões técnicas, como a que discutiu o serviço de telefonia móvel no Ceará
e os planos de saúde.
A idéia de realizar as reuniões setoriais partiu do presidente
da Associação dos Servidores da
Assembleia Legislativa do Estado
do Ceará (Assalce), Luis Edson.
“Nós já temos resultados concretos. Muitas demandas sobre
equipamentos e espaços físicos
já foram atendidas e outras estão
sendo encaminhadas”, disse ele.
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Ação Parlamentar

cultura
alIndica

Confira as ações e projetos dos parlamentares
TÉCNICO AMBIENTAL
As empresas de potencial poluidor degradador médio ou alto
serão obrigadas a contratar responsável técnico na área ambiental. A
medida está prevista no projeto de
lei de autoria do deputado Júlio
César Filho (PMN), em apreciação
na Assembleia. O responsável poderá ser biólogo, técnico em meio-ambiente, técnico com formação
em gestão ambiental, engenheiro
ambiental, engenheiro químico,
químico industrial, químico e tecnólogo. As empresas são aquelas
cujas atividades estejam previstas
na Lista de Atividades Passíveis de
Licenciamento Ambiental do Estado, Resolução 008/2004 do Coema.

IDENTIFICAÇÃO
DE VEÍCULOS

AGRICULTURA
URBANA

Os veículos automotores alocados a serviço do poder público devem ser identificados externamente. A determinação está prevista
no projeto de lei de autoria do deputado Roberto Mesquita (PV), em
apreciação na AL. A proposta prevê
ainda que relação dos veículos alocados ao Poder Público seja disponibilizada nos portais de transparência do órgão aos quais estão
vinculados. No caso de órgãos e/ou
municípios sem sítio eletrônico com
portal de transparência, as informações deverão ser disponibilizadas de
forma que dê a maior visibilidade
possível aos interessados.

Projeto de lei do deputado
Stanley Leão (PTC) institui o Programa Estadual de Agricultura
Urbana no Ceará. Em apreciação,
a proposta estabelece que as áreas
urbanas ociosas sejam ocupadas
para o cultivo de hortaliças, plantas medicinais, produção de mudas, leguminosas, frutas e outros
alimentos. O projeto propõe uma
política de apoio à agricultura
urbana e determina a formulação
da política agrícola em harmonia
com a política urbana que estará
voltada para a segurança alimentar e nutricional da população em
bases sustentáveis.

O deputado Teo Menezes (PSDB)
é autor do projeto de lei, em apreciação na Assembleia Legislativa,
que determina a disponibilização
em formato digital do livro didático e o livro técnico de nível fundamental, médio e superior de ensino,
editados no Ceará. A medida objetiva tornar esse material acessível
a pessoas com problemas na visão.
O projeto prevê ainda que as publicações podem ser comercializadas,
desde que resguardada a proteção dos direitos do autor, devendo
apresentar compatibilidade com
programas leitores de tela gratuitos
e não gratuitos, distribuídos diretamente ou não pelo editor da obra.

Projeto de lei do deputado Ronaldo Martins (PRB) obriga empresas prestadoras de serviços de
entrega que se utilizam da bicicleta
como meio de transporte a adotarem medidas para a segurança dos
entregadores. A proposta determina os seguintes equipamentos:
capacete; colete para favorecer a
visualização diurna e noturna; dispositivos de iluminação e sinalização dianteira, traseira, lateral e nos
pedais do veículo; campainha e espelho retrovisor. Prevê ainda que as
empresas efetuem seguro de vida
contra acidentes pessoais e contra
terceiros para cada entregador.

>>Júlio César Filho (PMN)

>>Roberto Mesquita (PV)

>>Stanley Leão (PTC)

>>Teo Menezes (PSDB)

>>Ronaldo Martins (PRB)

LIVRO DIGITAL

SEGURANÇA
NO TRABALHO

A identificação vai facilitar a
fiscalização do uso desses automóveis pelo serviço público, evitando, com isso, possíveis abusos
ou uso inadequado de veículos
particulares pagos com recursos
públicos. É principio da administração pública a publicidade
de seus atos. A medida vai dar
condições efetivas aos cidadãos
de cobrarem e denunciarem os
abusos decorrentes da malversação dos recursos públicos.

m agosto o Fórum da Fotografia – Ceará realiza o ‘Encontros
de Agosto 2011’, em comemoração
ao Dia Mundial da Fotografia (19 de
agosto). Com o tema “Fotografia Contemporânea – linguagem e pensamento” haverá exposições a partir do dia
8, e seminários, palestras e workshop
entre os dias 16 e 20 do mesmo mês,
na busca de refletir sobre as questões
da fotografia e sua inserção no campo das artes. Esta edição é dedicada
à divulgação da fotografia cearense
contemporânea para o público local
e ressalta a oportunidade de que essa

E

>>Fotógrafo Tiago Santana apresentará
seu livro “Sertão”

O que muda para você?
A medida pode contribuir
com a diminuição dos graves
acidentes ambientais e danos
causados a partir da ação das
empresas instaladas em território cearense, por meio da
contratação de responsáveis
técnicos ambientais para gestão de seus projetos assegurando compensações, caso isso seja necessário. A iniciativa
fortalecerá ainda o conceito
de empresa ambientalmente
responsável, que se preocupa
não só com seu objetivo primordial, mas também com a
saúde do planeta.

A linguagem e o pensamento da
Fotografia Contemporânea

A agricultura urbana é realizada
em pequenas áreas dentro de uma
cidade ou entorno e destinada à
produção de cultivos para utilização e consumo próprio ou venda
em pequena escala em mercados
locais. Com a criação do programa,
será possível, junto ao Governo Federal, o reconhecimento da agricultura urbana para efeito de acesso
aos benefícios do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), além do recebimento de
aposentadoria pela atividade.

A adoção do texto digital vai
atender pessoas que adquiriram
a deficiência visual em vida juvenil ou adulta que não possuem o
domínio e fluência do sistema de
leitura Braile, uma vez que já foram
alfabetizadas no sistema tradicional. O sistema Braile atende por
volta de 10% pessoal com deficiência visual, geralmente aquelas que
possuem cegueira congênita. Os
outros 90% precisam dos sistemas
informatizados de leitura. A medida colocará a tecnologia a serviço
da inclusão social e promoção da
cidadania para milhares de pessoas
com deficiência visual.

A atividade de entrega e
de coleta de mercadorias pelos chamados “bikeboys” tem
se tornado comum, principalmente nas grandes cidades. Na atividade realizada
no comércio, inclusive com o
transporte de itens perigosos
como os botijões de gás ou na
entrega de uma simples correspondência, estes profissionais estão sujeitos a acidentes
de trânsito, como colisões ou
até quedas que, muitas vezes,
se revertem em sequelas que
podem deixar marcas permanentes ao ciclista.

>>Fotógrafo Eder Chiodetto fará palestra
sobre Fotografia Contemporânea

produção seja vista pelos profissionais
convidados para o evento, os quais
atuam como curadores, galeristas e
pesquisadores da fotografia brasileira.
Para as exposições, foi lançada
convocatória para fotógrafos cearenses ou residentes no Estado, profissionais ou amadores. As mostras com
os trabalhos selecionados vão ocupar
diversos espaços de Fortaleza a partir
da segunda semana de agosto e permanecerão abertas até setembro.
O Encontros de Agosto 2011 é
uma iniciativa do Fórum da Fotografia
- Ceará, sob coordenação geral de Pa-

Os convidados
As palestras e seminários acontecem numa parceria entre o Encontros
de Agosto 2011 e o Centro Cultural
Banco do Nordeste (CCBNB), o qual
vai abrigar estas atividades. No dia 16,
haverá o lançamento de duas mostras:
“Buena Vista” e “Correspondências
Visuais”, de Marcelo
Brodsky
(Argentina); Tiago Santana (CE) e
Cássio Vasconcellos (SP), introduzidas
por Conversa com os Autores.
Nos seminários, entre os dias 17 e
19 de agosto, as exposições serão feitas pelos os convidados: Bertrand Lira
- PB, Patricia Veloso – CE, Miguel
Chikaoka – PA, Mariano Klautau
– PA, Silas de Paula - CE, Ricardo

trícia Veloso e coordenação executiva
de Glícia Gadelha, tendo como conselheiros os fotógrafos Silas de Paula,
Solon Ribeiro e Tiago Santana. O evento tem realização do Instituto Anima
Cult, Imagem Brasil e Centro Cultural
Banco do Nordeste; em parceria com
o Instituto da Fotografia (Ifoto), Rede
de Produtores Culturais da Fotografia
Brasileira (RPCFB) e Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará; e apoio de
Gráfica Santa Marta, Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado do Ceará,
por meio da Secretaria da Cultura.

serviço
Peixoto - PB, Flavya Mutran – PA,
Mauro Koury – PB e Cristiana Parente
- CE. Três palestras serão proferidas
por Eduardo Brandão (SP) e Max
Perlingeiro (SP) e Rubens Fernandes
(SP). Na ocasião será apresentado o
livro “Sertão”, de Tiago Santana, lançado pela coleção Photo Poche Société.
“Fotografia Contemporânea” será o
tema da palestra que encerra a programação no dia 20, proferida por Eder
Chiodetto (SP) e Silas de Paula (CE).
Já no Centro Dragão do Mar de Arte
e Cultura (CDMAC), no dia 20, pela
manhã, a curadora e galerista Isabel
Amado (SP) ministra o workshop
“Fotografia e o mercado da arte”.

Encontros de Agosto
2011 – De 16 a 20 de
agosto em Fortaleza/CE.
Inscrições para seminários
e palestras: abertas no
Centro Cultural do BNB
(cultura@bnb.gov.br); para
workshop com Isabel Amado
“Fotografia e o mercado
da arte”: abertas no site
www.encontrosdeagosto.
net. Informações: 853261.0525. As inscrições e
a participação em todas as
atividades são gratuitas.
Fonte: Dégagè
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Assembleia adota
primeiras medidas de
gestão socioambiental
Casa já criou ponto de recolhimento de pilhas e
Baterias.
pós sua adesão à Agenda
Ambiental na Administração
Pública (A3P), a Assembleia Legislativa deu início as primeiras medidas
voltadas a linha de gestão socioambiental. A Casa já instalou um ponto
de recolhimento de pilhas e baterias
em seu prédio-sede. Quando o Anexo II estiver pronto, estações de coleta também serão criadas.
A medida faz parte do termo de
integração do Legislativo à A3P.

A

A adesão da Assembleia a A3P
foi assinada pelo presidente Roberto Cláudio (PSB) durante a sessão
itinerante realizada em Guaramiranga, no dia 10 de junho. Segundo
o parlamentar, “esse é um compromisso da Assembleia para cumprir
metas voltadas à preservação do
meio ambiente”.
O diretor-adjunto operacional
da AL, Júlio Ramon Oliveira, ressalta
que o Nordeste brasileiro ainda não
dispõe de um programa de reciclagem de pilhas. “A Assembleia sai na
frente com projeto elaborado por
técnicos da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Casa. “Como primeiro passo para a criação e consolidação de
uma política pública de reciclagem,
instalou pontos de recolhimento
desses materiais”, explica.
Júlio Ramon adianta que a idéia
é criar uma central de triagem nas
dependências do prédio-sede. “É algo
novo aqui e não muito fácil de ser
implantado. Mas queremos envolver
toda vizinhança e os visitantes”, diz.
Grandes empresas também estão sendo contatadas para terem
seus materiais recolhidos pelo Legislativo ou transportarem tudo
por conta própria até a Central.
Conforme Ramon, a renda advinda
da reciclagem será transferida para
associações do setor.

LEGISL@TIVOS
ESTACIONAMENTOS
Projeto do deputado federal Edson Silva (PSB) tramita
na Câmara e pode modificar em muito a logística dos
shopping centers do País. O socialista quer a proibição
da cobrança de estacionamento a clientes que efetuarem
compras acima de R$ 50. O pleito é polêmico. Mas justo.
Afinal, já está incluso no preço dos produtos margem
de lucro suficiente para a manutenção desse tipo de
serviço. Na AL do Ceará, propositura de conteúdo similar
e de autoria do deputado Delegado Cavalcante (PDT) foi
rejeitada. É preciso pensar a respeito.

MOBILIZAÇÃO
Em Brasília e no Ceará, deputados intensificam a
mobilização em torno de campanhas em torno da
busca e defesa de crianças desaparecidas. Na Câmara,
o deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
institui, através de projeto de lei, a Semana de Debates
sobre Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Na
Assembleia cearense, as deputadas Bethrose (PRP) e
Fernanda Pessoa (PR) fazem o mesmo.
Esse é o tipo de iniciativa constantemente criticada por
quem acompanha o meio político. Dizem que a criação
de “semanas” resolve em nada o problema. Esses esquecem, porém, que
são justamente essas “semanas” que dão visibilidade ao tema e colocam
em xeque a eficácias das políticas públicas de um setor tão deixado em
segundo plano ao longo dos governos. Além de obrigar o Estado a promover
campanhas de conscientização popular. Pequenos-grandes passos.

VLT PARANGABA-MUCURIPE
Na segunda quinzena de julho, em pleno recesso parlamentar,
a Assembleia sediou debate sobre a linha Parangaba-Mucuripe
do Metrô de Fortaleza, que contou com a presença de Paulo
Henrique Lustosa, presidente do Conselho de Políticas e
Gestão do Meio Ambiente (Conpam). Plenário lotado, as
comunidades que precisarão ser removidas para a execução da obra reivindicavam
permanência e mudança de curso da linha do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Elas
conheceram o projeto e ouviram de representantes do Governo explicações sobre
como a remoção acontecerá. Protestaram. Foi o primeiro grande debate de outros
que devem acontecer até o início dos trabalhos, previsto para novembro. Que
prevaleça o bom senso. De ambos os lados.
A coluna é um espaço exclusivo para divulgar as ações da Assembleia do
Ceará em parceria com nossos representantes no Congresso Nacional.
Com redação de Bruno de Castro. Escreva pra nós: alnoticias@al.ce.gov.br

