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Frente quer combater desmonte do combate ao
aedes aegypti no interior

RÁDIO FM ASSEMBLEIA
COMEMORA 10 ANOS
DE FUNDAÇÃO
PRESIDENTE ZEZINHO ALBUQUERQUE (PDT) DESTACA PAPEL DA EMISSORA PARA O COMPARTILHAMENTO
DE ATIVIDADES COM A POULAÇÃO, REFORÇANDO A TRANSPARÊNCIA DO LEGISLATIVO

A

Rádio FM Assembleia (96,7MHz)
comemorou no dia 06/11 os
seus 10 anos de fundação. O
presidente da Casa, deputado Zezinho
Albuquerque (PDT), parabenizou a emissora, a equipe e, especialmente o povo
cearense. “Quero parabenizar a todos que
contribuíram para o sucesso desta rádio
que, tanto na parte cultural como em informações, vem se destacando no dia a
dia na imprensa do Ceará”, acrescentou,
saudando também os profissionais que
passaram pela emissora.
Zezinho Albuquerque ressaltou que,
com o conteúdo transmitido, quem ga-

nha é a população cearense. “Está de
parabéns o povo do Ceará”, disse, lembrando que a emissora institucional foi
implantada para que o povo cearense pudesse ouvir uma boa programação. Para o
presidente da Casa, outro fator de importância da FM Assembleia diz respeito à
transparência do Poder Legislativo, uma
vez que as atividades parlamentares são
transmitidas diariamente.
Para o coordenador de Comunicação
Social da AL, jornalista Ilo Santiago Jr, há
muito que comemorar nos 10 anos de fundação da emissora. “As informações transmitidas ajudam, inclusive, a aperfeiçoar

o processo democrático, revelando para
toda população as decisões que são adotadas pelo Poder Legislativo”. Uma das medidas da atual gestão, conforme o coordenador, foi proporcionar os transmissores,
estúdios e redação da rádio geradores de
energia próprios da Assembleia, evitando
que a queda de fornecimento retire a emissora do ar. Destacou que qualquer pessoa
pode acessar a emissora por meio do site
da Assembleia (www.al.ce.gov.br) ou por
aplicativo no celular.
“Nesta emissora, aprendi mais sobre
rádio do que nos 50 anos de experiência
que tive antes, em emissoras privadas”,

disse o jornalista Narcélio Limaverde. Segundo ele, a visão foi totalmente modificada no que diz respeito à ética e respeito
ao ouvinte. “É com muita honra que faço
parte desta equipe e deste trabalho, que
leva transparência do Poder Legislativo à
comunidade cearense”, afirma.
A diretora da rádio, jornalista Fátima
Abreu, informou que para marcar os 10
anos de fundação, já foi concluído livro
contando a história da emissora, que deve
ser lançado até o final do ano pela editora
do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre
o Desenvolvimento do Estado do Ceará
(Inesp) da Assembleia Legislativa.
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RÁPIDA
Frente quer
combater desmonte
do combate ao
aedes aegypti
O presidente da Frente Parlamentar
de Combate ao aedes aegypti da Assembleia Legislativa, deputado Carlos
Matos (PSDB), informou, em reunião
do colegiado 31/10, que irá apresentar
um projeto de lei de responsabilidade
sanitária para punir os prefeitos e gestores que tomem decisões que provoquem aumento do número de casos de
doenças transmitidas pelo mosquito
da dengue. O encontro foi para discutir
ações de prevenção à dengue a serem
adotadas antes do período chuvoso. A
decisão foi tomada após o parlamentar
ser informado que há municípios onde
tem havido desmonte das equipes de
endemias e descontinuidade de programas de combate ao Aedes aegypti.
“Isso é contra a sociedade e isso é um
crime”, disse ele.
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Assembleia lança nova versão
do Estatuto do Servidor Público
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Atividades e eventos do legislativo
cearense em imagens

O EVENTO FEZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO SERVIDOR
PÚBLICO, CELEBRADO ANUALMENTE NO DIA 28 DE OUTUBRO

1

2

Deputado Audic Mota (PMDB), chefe de Gabinete da presidência da AL, Roberto Mendonça e Presidente da Assalce, Luis Edson Correia

A

versão atualizada e revisada
do Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado
está disponível desde o dia 07/11, no
Departamento de Recursos Humanos (DRH) e no site da Assembleia
Legislativa. O lançamento do trabalho aconteceu em solenidade dia
1º/11, como parte dos eventos alusivos a Semana do Servidor Público.
Segundo a diretora do DRH, Elenice
Ferreira, a última versão do Estatuto
era de 2011. “Essa é a normatização
que rege o servidor público e é importante que esteja disponível para que
todos possam consultar e encontrar
respaldo”, explicou.
Para o chefe de Gabinete da pre-

sidência da AL, Roberto Mendonça,
“esse é um trabalho maravilhoso”. Ele
agradeceu a todos que trabalharam
na atualização do Estatuto do Servidor. “Também agradeço em nome do
presidente da Casa, deputado Zezinho Albuquerque (PDT)”, salientou.
O primeiro secretário da Casa, deputado Audic Mota (PMDB), salientou a importância da atualização do
Estatuto dos Servidores e frisou que
agora, a publicação fica disponível
para o Ministério Público, Defensoria
Pública, Poder Judiciário e demais órgãos. O presidente da Associação dos
Servidores da Assembleia Legislativa
(Assalce), Luiz Edson, enfatizou que a
publicação não é importante apenas

ENTREGA DE LENÇOS ENCERRA
CAMPANHA OUTUBRO ROSA

A Assembleia Legislativa encerrou dia 31/10 a Campanha
Outubro Rosa, realizada em parceria com a Frente Parlamentar
em Defesa dos Direitos das Mulheres e Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa (Assalce). O evento contou com a
entrega de lenços da campanha “Doe Lenços”, da União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), para a Secretaria de Saúde do Município.
A deputada Fernanda Pessoa (PR), presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, salientou que os lenços arrecadados serão doados a mulheres carentes que são acometidas
pelo câncer. “É uma ação humana e bonita que a Assembleia do
Ceará não poderia deixar de participar”, disse.
O presidente da Assalce, Luis Edson Correia, parabenizou a
Assembleia e os apoiadores da Campanha Outubro Rosa. “É um
alerta e conscientização para que a prevenção seja prioridade na
saúde da mulher”, afirmou.

3

para os servidores da Casa, mas para
todos os servidores públicos.
DIA DO SERVIDOR
O Dia do Servidor Público – celebrado anualmente no dia 28 de outubro – foi comemorado em sessão solene, no também dia 07/11, no Plenário
13 de Maio da Assembleia Legislativa.
A solenidade foi proposta pelo deputado Dr. Carlos Felipe (PCdoB), com
subscrição dos deputados Carlos Matos (PSDB) e Bruno Pedrosa (PP).
O deputado Dr. Carlos Felipe salientou que os servidores homenageados foram escolhidos pelos chefes
pelo mérito do trabalho desenvolvido
nos respectivos órgãos públicos.
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SOLENIDADE HOMENAGEIA
MÉDICOS QUE ATUAM
NO CEARÁ
Celebrado em 18 de outubro, o Dia do Médico foi comemorado em sessão solene no Auditório Deputado Murilo Aguiar da AL. A data escolhida faz referência ao Dia de
São Lucas, santo padroeiro da Medicina. O evento atendeu
a requerimento dos deputado Dr. Carlos Felipe (PCdoB) e
Fernanda Pessoa (PR), subscrito pelos deputados Evandro
Leitão (PDT), Augusta Brito (PCdoB) e Capitão Wagner
(PR). Diversas autoridades e representantes da classe médica prestigiaram o evento que homenageou os profissionais
responsáveis por cuidar e salvar vidas. O engajamento e as
lutas dos profissionais foram destacados durante a solenidade, em especial aquelas voltadas diretamente para a valorização efetiva da medicina, para a defesa da autonomia no
trabalho e pela destinação de mais recursos públicos para a
área da saúde.
O titular da Secretaria da Saúde do Ceará, Henrique Javi,
ressaltou a grandeza dos que exercem a medicina porque
tem “responsabilidade sobre a vida de outros”. Além dos
homenageados com placas comemorativas e suas famílias,
estiveram presentes os deputados Sérgio Aguiar (PDT) e
Heitor Férrer (PSB); a procuradora de Justiça Isabel Pôrto e o
procurador da República Rômulo Conrado, o presidente da
Associação Médica Cearense (AMC), Carmelo Leão, e Marcelo Mota, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil –
secção Ceará (OAB/CE).
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1–PresidenteZezinhoAlbuquerque(PDT)falasobreaimportânciadocadastramentobiométriconoTREparaeleiçõesde2018 2–DeputadosCapitãoWagner(PR),AudicMota,Dra.SilvanaeLeonardoAraújo,
doPMDB,nasessãoemhomenagemaoDiaNacionaldoVereador 3 –DeputadaDra.Silvana(PMDB)recebealunosdaEscolaFranciscoAristóteles,deItaitinga 4 –DeputadaAugustaBrito(PCdoB)emreunião
do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher 5 – Deputado Julinho (PDT) 6 – Deputado Agenor Ribeiro (PSDC) 7 – Deputado Ely Aguiar (PSDC) recebe alunos do Centro de Integração Escola-Empresa
8 – Deputada Mirian Sobreira (PDT) 9 – Deputado Bruno Gonçalves (PEN) 10 – Deputado Renato Roseno (Psol), relator do Comitê de Prevenção aos Homicídios de Adolescentes 11 – Deputado
Evandro Leitão (PDT) 12 – Deputado Dr. Santana (PT) com alunos da Escola Manoel Roseno
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Escola Superior do Parlamento Cearense: uma década de atuação
DESTINADA À FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA
ASSEMBLEIA, A INSTITUIÇÃO TAMBÉM ESTÁ ABERTA À PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CEARENSE

I

naugurada em 16 de outubro de
2007, a Unipace se estabelece como
importante política pública educacional. A unidade de ensino oferta uma
série de programas, projetos e atividades. A ideia é fortalecer a formação
politica dos cidadãos e torná-los mais
conscientes de seus direitos e deveres
para a construção de uma sociedade
democrática. Antes denominada de
Universidade do Parlamento, foi no dia
29 de maio de 2014 que, após ser credenciada pelo Conselho Estadual de
Educação, ela se estabeleceu como Escola Superior do Parlamento Cearense.
O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), destacou a contribuição
dada pela Unipace para a sociedade “Trata-se de um espaço que permite ao Poder
Legislativo colaborar para que o Ceará
permaneça tendo um papel de destaque
na área da educação”

O presidente da Unipace, deputado
Elmano Freitas (PT), informou que, em
uma década, mais de 25 mil pessoas já
passaram pela instituição. O parlamentar
destacou ainda que cerca de 340 alunos
concluíram cursos de MBA e que a escola
formou 650 especialistas e 100 mestres.
Já os cursos de inglês, francês e espanhol
capacitaram 3.440 estudantes e outros
sete mil foram beneficiados pelos cursos
de extensão. Apesar de localizada na sede
do Poder Legislativo, Elmano relembrou
que toda a população pode ter acesso à
unidade de ensino
Entre os programas sociais realizados pela Unipace, a diretora da instituição, Dione Soares, também destacou
o projeto Alcance. Criado em 2012, a
iniciativa oferece aos alunos da rede
pública de ensino, aulas preparatórias
gratuitas para o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). Para ampliar o
atendimento, as aulas também passa-

ram a ser gravadas e transmitidas aos
alunos do Interior. “O Alcance foi um
projeto pioneiro. Em 2018 queremos
potencializar esse projeto no Interior e
capacitar melhor quem é o responsável
pela sala de transmissão em cada município”, informou.
Entre as novidades e projetos para
2018 está a reformulação do site da instituição, com destaque para sua história. A
escola também deverá abrir novas turmas
de especialização e MBA, inclusive na modalidade à distância.

SAIBA +
A Unipace funciona no edifício Deputado José
Euclides Ferreira Gomes (anexo II), localizado na
rua Barbosa de Freitas, s/n (esquina com avenida
Pontes Vieira).

Deputado Elmano Freitas, presidente da
Escola Superior do Parlamento Cearense

Telefones: (85) 3277-2590, (85) 3277-2697, (85)
3257-8963 ou (85) 3257-4523.

Confira as ações e projetos dos parlamentares
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

FÉRIAS DOS SERVIDORES

PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

VENCIMENTO DA CNH

>> Dr. Carlos Felipe (PCdoB)

>> Aderlânia Noronha (SD)

>> David Durant (PRB)

>> Antônio Granja (PDT)

Tramita na Assembleia projeto de indicação Nº

Projeto de Indicação nº 117/17, de autoria da

O deputado David Durant (PRB) apresentou pro-

O deputado Antônio Granja (PDT) apresentou

105/15, de autoria do deputado Dr. Carlos Felipe

deputada Aderlânia Noronha (SD), em trami-

jeto de lei n.º 227/17, em tramitação na AL, esta-

projeto de indicação nº 82/17 dispondo sobre a

(PCdoB) instituindo os Centros de Ensino de Lín-

tação na Assembleia Legislativa, dispõe sobre

belecendo normas de proteção aos consumidores

obrigatoriedade de comunicação pelo Detran-

gua Estrangeira no âmbito das escolas profissiona-

a concessão de férias aos servidores públicos

que utilizam os serviços de manobras e guardas

-CE, com antecedência mínima de 30 dias, sobre

lizantes do Ceará. De acordo com a propositura,

do Estado do Ceará em períodos que coinci-

de veículos em estacionamentos públicos e priva-

o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação

os Centros ofertarão cursos básicos e avançados

dam com os recessos escolares de filhos meno-

dos no Ceará. As empresas prestadoras de serviço

(CNH) no âmbito do Estado do Ceará. A comuni-

nas línguas inglesa, francesa e espanhola. Ao final

res, acometidos de deficiência. A coincidência

devem adotar os seguintes procedimentos: forne-

cação de que trata o projeto deve ser efetuada por

dos cursos, ofertados pelos centros, será aplica-

aludida visa a permitir a integração de pais ou

cer o comprovante de entrega do veículo, o preço,

meio de notificação via correio e deve especificar os

da prova de proficiência para verificar se o aluno

responsáveis e filhos com deficiência para con-

a tolerância, o horário de funcionamento, a data

procedimentos exigidos para a renovação da CNH

atingiu o nível de conhecimento esperado para

vivência salutar de toda a comunidade familiar.

e horário, os dados da empresa prestadora com

como: data da validade, documentação necessária,

demonstrar sua competência e capacidade na lei-

CNPJ e a identificação da marca, do modelo e da

taxas e seu valor e sanções, caso ocorra a perda do

tura, escrita e compreensão oral.

placa do veículo recebido.

prazo de renovação.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

Os Centros de Línguas Estrangeiras vinculados às es-

A medida vai ao encontro do que dizem os médicos

O projeto de lei foi apresentado originalmente pelo

A ação é um estímulo para que o motorista renove a

colas profissionalizantes tem como principal função

especialistas: as pessoas com deficiência precisam

então deputado e ouvidor parlamentar, Ronaldo

habilitação dentro do prazo e evite multas, conforme

a oferta de ações educacionais que possibilitem à co-

de estímulos específicos e regulares para desenvol-

Martins. A matéria recebeu parecer favorável em

o artigo 162, inciso V, do Código de Trânsito Brasi-

munidade escolar o desenvolvimento das habilidades

ver seus sentidos e personalidade. O papel da escola

toda a sua tramitação, mas não entrou na pauta. A

leiro (CTB) que constitui infração gravíssima com

linguísticas necessárias ao desenvolvimento profis-

é essencial, pois lá recebem tratamento adequado.

reapresentação do projeto tem o claro objetivo de

baixa de sete pontos na carteira e multa de R$ 191,54

sional e pessoal do estudante, satisfazendo as neces-

Igualmente importante é a família, que exerce um

regular a relação de consumo entre o cliente e os es-

reais, além do recolhimento da CNH e retenção do

sidades multiculturais da sociedade e do trabalho. A

papel vital na inclusão social das pessoas com de-

tabelecimentos que atuam na atividade de manobra

veículo até a apresentação de condutor habilitado.

comunicação em língua estrangeira é imprescindível

ficiência. O desenvolvimento do aluno com defici-

e/ou guarda de veículos. Se aprovado serão criadas

Deixar de cumprir essa determinação é infração

para inserção e permanência do cidadão no mercado

ência depende de um trabalho conjunto da escola

regras claras na relação dos proprietários de veículos

considerada de natureza gravíssima. Desse modo, o

de trabalho, sendo ferramenta indispensável à forma-

e da família, em completa interação, com o fim de

e os estacionamentos no Ceará, visto que muita des-

alerta do vencimento da CNH será um estímulo pa-

ção pessoal, acadêmica e profissional.

superar as limitações impostas pela deficiência.

sas empresas sequer tem alvará de funcionamento.

ra que o motorista renove sua habilitação em tempo
hábil e evite contratempos.

