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Sustentabilidade ambiental e economia [8]

Coleta seletiva da AL
beneficia meio ambiente
e bolso do cidadão
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PALAVRA DO PRESIDENTE

DECORAÇÃO> NATAL

Dever cumprido e novos sonhos para 2012

Milhares de microlâmpadas
iluminam o jardim da AL

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

Chegamos ao fim deste ano com a
sensação de dever cumprido. A Mesa
Diretora trabalhou com afinco para
realizar o que foi proposto no início
de 2011 e, com certeza, ancorados nos
resultados obtidos, queremos muito
mais em 2012.
Nesta edição do AL Notícias, mostramos a nova face do nosso portal, que é
instrumento de comunicação dos mais
importantes para o Parlamento, pois
é a partir do site que o cearense pode
acompanhar o dia a dia das discussões
na Casa, os projetos que tramitam, os
debates e as proposições dos parlamentares. Inequivocamente é, também, uma
ferramenta de diálogo com a sociedade.
Ainda falando sobre tecnologia, trazemos aos nossos leitores as explicações
sobre como será o processo de virtualização nos procedimentos da Assembleia

Legislativa do Ceará. Um projeto que
está incorporado às ações administrativas da Casa e que consolidaram um
novo perfil de atuação institucional.
Além disso, avançamos nos procedimentos que incorporam princípios e
critérios de gestão socioambiental em
nossas atividades rotineiras, o que nos
permite reduzir o consumo de papel e
dar celeridade à tramitação legislativa.
São muitas as novidades que estão
ao longo das páginas desta edição, a
última deste ano. Inspirados na bela
decoração natalina dos jardins da Casa,
uma espécie de presente para os olhos
de quem passa por aqui e que ilumina
ainda mais a Capital cearense, que nesta
época se enfeita para comemorar esta
data tão estimada por todos nós, aproveitamos para desejar a todos um 2012
repleto de realizações e novos sonhos.

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

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

Para celebrar o Natal, Fortaleza
cobre-se de enfeites e luzes.
Desde o início de dezembro, a Assembleia Legislativa participa dessa celebração presenteando a cidade com
um jardim iluminado com milhares de
microlâmpadas. As luminárias foram
dispostas nas plantas dos jardins,
atreladas aos coqueiros, mangueiras,
palmeiras, cajueiros e arbustos que
circundam o prédio.
O engenheiro Marcos Macambira,
um dos responsáveis pela decoração,
explicou que foram instaladas 120 mil
microlâmpadas, entre as quais, tem-se
um total de 40 mil lâmpadas vermelhas, 40 mil verdes e 40 mil amarelas.
“Foram usadas mais de 500 caixas,
com 200 em cada cordão”, explicou
a abundância de luzes que se vê nos
jardins do Parlamento durante a noite.
Quarenta e duas luminárias de
LED foram agregadas à torre de TV da

O

Casa, sendo estes um dos destaques
de todo o projeto de iluminação. Segundo Marcos, o movimento de todas
as luzes está em consonância com as
luminárias da torre.
A decoração poderá até conquistar
uma premiação. A Casa inscreveu-se
no Prêmio Natal de Luz, promovido
pela Câmara dos Dirigentes Lojistas
(CDL) de Fortaleza. Anualmente, o concurso premia as melhores decorações
ou iluminações natalinas nas categorias “condomínio”, “residência”, “loja”,
“shopping center” e “categoria especial”. Esta última vai premiar praças,
ruas e edifícios públicos. Será concedida uma premiação em dinheiro.
A Assembleia irá concorrer na
Categoria Especial, segundo Marcos
Macambira. “Acredito que fizemos um
trabalho bem interessante aqui e resolvemos nos inscrever nesse concurso e ver no que dá”, comentou.

Campanha Natal Solidário
arrecada brinquedos

Fale com a gente

OUVIDORIA

A decoração natalina está concorrendo ao Prêmio
Natal de Luz na Categoria Especial

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

O Natal na Casa também contou
com uma ação de responsabilidade
social. Este mês, o Movimento das
Mulheres do Legislativo Cearense
(MMLC) realizou a Campanha Natal
Solidário, que arrecadou brinquedos
que foram doados para a Pastoral da
Criança da Igreja Jesus Maria José,
no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. A Associação dos Servidores
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Assalce) foi parceira
nesta ação. Ainda neste período, o

MMLC arrecadou brinquedos, visando construir uma brinquedoteca no
Abrigo Tia Júlia.
Antes da Campanha Natal Solidário, o MMLC participou da arrecadação de alimentos, em parceria com a
Assalce, que foram doados ao Iprede
e à instituição que ajuda na recuperação de mulheres dependentes químicas, o Lar das Marias. Além do trabalho filantrópico, o movimento, em
2011, realizou campanhas especificamente direcionadas às mulheres.
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TECONOLOGIA > WEBSITE

VIRTUALIZAÇÃO> PROCESSOS

Novo Portal entrará no ar em janeiro

Tramitação de projetos em
2012 será totalmente virtual

A reformulação da ferramenta contará com layout mais moderno, maior
interatividade do usuário e facilidade de navegação
ara melhor atender seus usuários e oferecer mais facilidades
no acesso, o Portal Eletrônico da Assembleia Legislativa do Ceará vem passando por um processo de reformulação. A partir de janeiro de 2012, os
usuários já contarão com as novidades.
O website terá facilidade de navegação,
layout moderno e maior interatividade.
Dessa forma, ficará mais fácil acompanhar o dia a dia da Casa, os projetos dos
parlamentares e aproveitar melhor os
serviços oferecidos pelo Parlamento.
Segundo o coordenador de Planejamento e Informática da Casa,
Haroldo Maranhão, as mudanças são
necessárias para acompanhar as evoluções tecnológicas. “O nosso portal
anterior, que é a página que todos nós
já conhecemos, foi desenhado visando
tecnologias e necessidades da época. Hoje, com o avanço tecnológico,
websites são acessados por diversos
tipos de equipamentos (ipads, tablets,
smartphones, videogames e outros) e
não mais apenas por computadores
convencionais. O conteúdo tem que
ser disponibilizado às vezes em telas
gigantes e em outras vezes em telas de
telefones com a mesma flexibilidade,
aproveitando os recursos da melhor
maneira possível”, explica ele.
Haroldo adianta que a principal mudança está no layout do portal. O novo
formato estará mais moderno, aproveitando melhor o tamanho dos monitores
que são utilizados atualmente, proporcionando uma maior facilidade de navegação e localização das informações
no site. “Além do aspecto visual, temos
que aceitar que os tempos mudaram e a
informação trafega pela Internet de diversas formas, além das convencionais
imagens (fotos), hoje temos os vídeos e

P

os áudios sendo disponibilizados com a
mesma frequência”, afirma.
Os leitores terão um site mais confortável, tanto no visual quanto na
navegação. Os recursos e módulos
do site antigo serão todos mantidos,
não havendo perda de funcionalidades. “A nova plataforma nos permite
uma integração mais fácil com recursos que deverão ser implementados
na segunda fase do desenvolvimento
desse projeto, que é a disponibilização
de nosso acervo digital, tanto a programação da FM Assembleia, como
da TV e banco de imagens”, garante
Haroldo.
Uma das novidades será a respeito
do Procon, que ocupará uma área dinâmica no novo site, permitindo que
os processos sejam consultados via
Internet.
No geral, os servidores terão as mesmas vantagens que os visitantes
comuns. Aqueles que trabalham diretamente com o conteúdo do site
contarão com uma estrutura que permitirá um maior dinamismo no processo de publicação.

A virtualização dos processos evitará
desperdício de papel e dará mais agilidade à
apreciação das matérias
partir do primeiro semestre de
2012, todos os projetos terão
tramitação virtual na Assembleia Legislativa. Isso significa dizer que a
Casa deixará de utilizar folhas de papel para esse tipo de procedimento. A
cada legislatura, bate recorde o número de matérias protocoladas e votadas no Parlamento Estadual.
A medida valerá tanto para proposituras de autoria dos deputados
estaduais quanto para mensagens
de outros poderes. Será como hoje já
acontece com os requerimentos. Algo
pensado, primeiro, para reduzir o desperdício de milhares de resmas de papel utilizadas mensalmente pela Casa.
Também é uma maneira de reforçar o compromisso assumido pela
Assembleia no tocante à questão
ambiental. Conforme o AL Notícias já
mostrou em edições anteriores, o Legislativo está empenhado em acabar
com a emissão de CO2 e já montou
postos de coleta de pilhas e baterias,
que agridem a natureza se descartados de forma inapropriada.
A virtualização já é realidade no
Judiciário e está se consolidando
nos legislativos. Hoje, quem quiser
ter acesso ao conteúdo de qualquer
projeto, precisa se deslocar até a Assembleia. Com a virtualização, bastará
ter acesso à Internet para consultar a
proposta desejada no site www.al.ce.
gov.br. O cearense saberá o grau de
tramitação do projeto, quais pareceres recebeu e quem votou a favor e
contra ele. Tudo em tempo real.
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Tivemos que
desenvolver módulos
específicos para este
departamento, devido
à sua complexidade e
particularidades”
Haroldo Maranhão

Parlamentares terão uma senha
específica para gerenciarem a inserção das matérias. O novo modelo está
sendo implantado desde setembro. E
começou pelo Departamento Legislativo - o coração do Plenário 13 de
Maio, onde as votações acontecem.
“Tivemos que desenvolver módulos
específicos para este departamento,
devido à sua complexidade e particularidades”, explica o chefe de Planejamento e Informática da Assembleia,
Haroldo Maranhão.
A demonstração oficial do desempenho do novo software foi feita no
fim de novembro. Servidores já receberam ou estão sendo treinados para
manuseio do programa. Todos foram
ouvidos para coleta de sugestões e impressões do novo método de trabalho.
A recepção tem sido positiva. “Eles
possuem um papel importantíssimo no
sucesso deste projeto. Sem a cooperação deles, posso afirmar que todo o esforço seria em vão”, diz Maranhão.

Digitalização virá em seguida
Mas, e quanto aos projetos já
tramitados e votados no sistema
antigo? Eles também serão digitalizados, só que em momento
posterior. De acordo com Haroldo
Maranhão, tão logo a virtualização
seja implementada por completo,
se dará início às ações de digitalização de documentos.
Conforme ele explica, as matérias já apreciadas serão scaneadas (uma espécie de fotografia
digital) e arquivadas. “Quando
virtualizamos um processo, o
tornamos completamente independente de papéis. O processo
nasce virtual e tramita em forma

digital apenas. Quando um processo é iniciado em papel, temos
que digitalizar esse papel, classificá-lo, indexá-lo e, finalmente,
anexá-lo a um processo virtual para que ele possa tramitar.
Nesse caso, esse processo virtual
possui uma imagem de um documento real anexado a ele”, esclarece o chefe de Planejamento
e Informática.
Todos os projetos, já virtuais e
transformados em digitais, pertencerão à mesma base de dados
e poderão ser acessados da mesma
forma. Bastará o cearense acessar o
site www.al.ce.gov.br.
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flash do parlamento

>> Cid apresenta obras do Metrô de Fortaleza

>> Deputado Neto Nunes (PMDB)

>> Deputado Welington Landim (PSB)

>> Reunião da Comissão de Fiscalização e Controle

>> Eudoro Santana apresenta publicação do
Conselho

>> Deputado Zezinho Albuquerque (PSB)

>>Deputado Dr. Pierre (PCdoB)

>> Paulo Henrique Lustosa, do Conpam, presenciou entrega da publicação

>> Parlamentares e convidados participam de eventos no Plenário 13 de Maio

Plenário com agenda cheia
Palco dos debates de matérias, o Plenário 13 de Maio também é um espaço para receber autoridades. No
último dia 7, o governador Cid Gomes ocupou a tribuna para apresentar as obras do Metrô de Fortaleza.
O Plenário foi utilizado para o lançamento da publicação “Bases para Formulação de Política Estadual de
Convivência com o Semiárido Cearense”, do Conselho de Altos Estudos. Funcionários da Petrobras debateram com
deputados sobre a camada pré-sal. No Complexo das Comissões, auditórios ganham novo visual.

>>Deputados e secretários estaduais acompanham apresentação do governador

>> Cid concede entrevista coletiva
à imprensa

>> Deputado Osmar Baquit (PSD)

>> AL e Petrobras discutem camada pré-sal

>> Deputado Lucílvio Girão (PMDB)

>> Fórum de Ideias Inovadoras em Políticas Públicas no Complexo das Comissões
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A3P> Responsabilidade ambiental

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO> AUDIÊNCIA

Assembleia instalará ponto de coleta seletiva

Subcomissão do Caju e Governo adotam
medidas para alavancar cajucultura

Além de coletar os resíduos gerados na Casa, o ponto Ecoelce beneficiará
população com descontos na conta de energia
Em 2012, a Assembleia Legislativa dará mais um salto importante para tornar-se referência no que
se refere a ações de responsabilidade
ambiental na administração pública.
Uma parceria com a Coelce irá viabilizar a instalação de um ponto Ecoelce
para coleta de resíduos sólidos.
O equipamento ficará na rua Francisco Holanda e receberá materiais
recicláveis não só da Assembleia. Os
moradores do entorno e de bairros
adjacentes também serão beneficiados
com descontos na conta de energia
proporcionais à quantidade de material
depositado. Empresas também podem

A

doar e adquirir abatimentos na fatura.
Os doadores podem ceder seus descontos na conta para instituições carentes.
Papel e papelão, garrafas de plástico (PETs), latas de cerveja e de refrigerante, embalagens tipo longa vida,
vidro, ferros em geral, plástico e óleo
de cozinha são exemplos de materiais
que serão coletados.
De acordo com o diretor adjunto
Operacional, Júlio Ramon Soares Oliveira, a Coelce dará a destinação correta ao material a partir de convênios
com cooperativas de reciclagem. “A
gente passa a ser incentivador da ampliação dos pontos em outros órgãos

públicos”, comenta.
A coleta seletiva faz parte de um dos
pontos da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) – projeto do
Ministério do Meio Ambiente (MMA). O
termo foi assinado em junho de 2011,
durante Assembleia Itinerante, no município de Guaramiranga. Com ele, a
Casa passou a coletar pilhas e baterias.
Foi a primeira Assembleia Legislativa do
Brasil a assinar esse termo com o ministério. Outras ações estão por vir.
Em dezembro, coletores de papel
fornecido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace)
começaram a ser distribuídos em cada
setor da Casa. São cerca de 300 caixas.
Funcionários do setor de Serviços Gerais foram treinados para realizar a destinação adequada dos resíduos gerados
no Parlamento. Uma campanha publicitária vai conscientizar quanto à redução
de água, energia e consumo de papel.
“Espero que em 2012 a gente consiga ser referência para câmaras municipais e instituições públicas em torno
de soluções que envolvam a sustentabilidade, que as pessoas consigam levar
ideias daqui. Conseguir isso vai ser um
feito e tanto”, avalia o diretor adjunto.

Consumo de carbono
será neutralizado
A Assembleia Legislativa está se
preparando para zerar o consumo de
carbono. Em novembro, uma consultoria calculou a quantidade de carbono
emitida na atmosfera em 2010. Já no
início de 2012, a Casa irá compensar
essa emissão realizando o replantio de
árvores em áreas de preservação permanentes da Serra da Ibiapaba.
Esse cálculo será feito novamente
para saber a emissão em 2011 e um
novo replantio será realizado em 2013.
Depois disso, o parlamento cearense irá
garantir uma certificação internacional como instituição que neutralizou
a emissão de carbono. “Nós seremos a
primeira assembleia carbono neutro do
País”, comemora Júlio Ramon.

ECOELCE

Projeto socioambiental que troca
lixo reciclável por bônus na conta
de energia. Em 2008, o projeto foi
destacado pela ONU como um dos
10 projetos no mundo que estão
ajudando a atingir os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.

Resíduos que podem ser
reciclados com o Ecoelce:
Papel e papelão
Garrafas de plástico de
refrigerante (garrafas PET)
Latas e cerveja e refrigerante
Embalagens tipo longa vida
Embalagens de vidro (garrafas
de cerveja, refrigerantes, copos,
aguardente, etc.)
Ferros em geral, arames e pregos
Plásticos (embalagens de
detergente, água sanitária,
margarina, copos, etc.)
Óleo de cozinha

Projetos aprovados na Assembleia Legislativa também fortalecem a cultura do caju no Ceará
esde que foi instalada na Assembleia Legislativa, em setembro deste ano, um caminho longo
já foi percorrido pela Subcomissão do
Caju. Além da elaboração de uma carta declaratória das audiências públicas realizadas em Itapipoca e Pacajus
sobre o processo de revitalização da
cajucultura no Estado, houve uma audiência com o governador Cid Gomes
para discutir o tema.
O presidente da subcomissão,
deputado Manoel Duca (PRB), e
outros representantes do segmento
reuniram-se com Cid para tratar da
atual situação do setor. Para o parlamentar, esse foi “o mais importantes dos feitos da subcomissão
até o momento”.
Durante o encontro, o governador
acatou algumas medidas fundamentais para alavancar a cajucultura cearense. Entre elas, está tornar o setor
mais competitivo; cobrar um preço
mínimo (R$ 1,50) para a castanha in
natura; e intervir na importação do
produto, que só poderá ser importado
em seu período de entressafra – entre
os meses de janeiro e agosto.
Foram estabelecidos, ainda, durante a audiência, pontos de compra da
castanha in natura do caju, além da
duplicação dos investimentos para o
setor por parte do Governo, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário.
A Subcomissão do Caju foi instalada no dia 29 de setembro deste
ano. O colegiado foi criado para tratar de assuntos inerentes à cultura
do caju no Estado. A subcomissão

D

SUBCOMISSÃO
>>Subcomissão discute cajucultura durante audiência em Itapipoca

“É uma cultura
explorada há anos
e anos em nosso
estado, portanto
devemos trabalhar
para que ela cresça”
Manoel Duca (PRB)

foi requirida pelo deputado Manoel
Duca e é vinculada à Comissão de
Agropecuária da Casa. De lá pra cá, já
foram realizadas diversas atividades,
sempre voltadas para o incentivo a
essa cultura.
Quando questionado sobre o motivo de se criar uma subcomissão es-

pecífica voltada para o tema, o parlamentar afirmou que a cultura do caju
“está se acabando aqui no Ceará”. Para
ele, “não adianta trabalhar essa questão da exploração de produtos nativos
de uma maneira geral”.
O Ceará é, atualmente, o maior
produtor de caju do País, contando
com cerca de 300 mil hectares de
cultivo. “É uma cultura explorada há
anos e anos em nosso estado, portanto devemos trabalhar para que ela
cresça”, explica.
Além dessas medidas, diversos
projetos do parlamentar voltados
para o tema também foram aprovados recentemente. Entre eles está o
projeto de indicação que altera a lei nº
13.096, de 12 de janeiro de 2001. Este
autoriza a inclusão de suco de caju na
merenda escolar de todos os alunos
da rede pública estadual.

COMPOSIÇÃO:
A subcomissão do Caju da AL
é composta pelos deputados
Manoel Duca (presidente),
Roberto Mesquita (vicepresidente), Sérgio Aguiar,
Delegado Cavalcante e
Dedé Teixeira.

Outra de suas matérias sancionada
pelo governador foi o projeto de lei
que institui o Dia do Caju, a ser celebrado todo dia 12 de novembro (Lei nº
15.042, de 18 de novembro de 2011).
Em nível nacional, o caju também
vem ganhando destaque. Isso devido
à aprovação, pelo Senado, de um projeto de Lei que cria o Fundo de Apoio
à Cultura do Caju (Funcaju). Esse fundo trará um grande benefício para
o desenvolvimento do setor no País,
principalmente para o Nordeste, hoje,
o principal exportador nacional.
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Ação Parlamentar

cultura
alIndica

Confira as ações e projetos dos parlamentares
REGISTRO CIVIL
Projeto de lei nº 320/11 da deputada Inês Arruda (PMDB), que
aguarda apreciação na Assembleia
Legislativa, institui o Programa
Itinerante para o Registro Civil de
Nascimento no Estado. O objetivo
da iniciativa é erradicar o sub-registro de nascimento no Ceará. Lembra
a parlamentar que o registro civil de
nascimento – que é gratuito - é o
primeiro documento de validade jurídica de uma pessoa. Apesar disso,
dados preliminares do censo 2010
divulgados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE)
indicam que cerca de 600 mil crianças, de 0 a 10 anos, ainda estão sem
certidão de nascimento no Brasil.

TESTE DO
CORAÇÃOZINHO

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CONSULTA
DE ENFERMAGEM

COMBATE À
HOMOFOBIA

A realização nos hospitais públicos e privados do Estado de exame
de oximetria de pulso em recém-nascido foi proposta, por meio do
projeto de lei 307/11, pela deputada
Bethrose (PRP). Pela proposta em
apreciação na Assembleia Legislativa, o exame também conhecido
como “Teste do Coraçãozinho” deverá ser realizado obrigatoriamente
após as 24 horas do nascimento da
criança, e antes da alta hospitalar.
O teste utiliza sensores externos
para medir os níveis de oxigênio no
sangue, identificando cardiopatias
congênitas graves, que não foram
detectadas no pré-natal.

O deputado Tin Gomes (PHS)
propôs projeto de lei 311/11, em
apreciação na Casa, que regulamenta no Tribunal de Contas do
Estado (TCE) e Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) o prazo
prescricional de cinco anos para
os ilícitos praticados por administradores. Com a medida, qualquer
ação punitiva da administração
pública estadual, direta e indireta,
prescreverá em cinco anos a partir
da data em que o ato tiver sido praticado. Também fica prescrita neste
prazo a ação de execução da administração pública relativa a crédito
decorrente de multa por infração.

Projeto de lei nº 313/2011, do deputado Teo Menezes (PSDB), institui
nas unidades públicas de saúde do
Estado a consulta de enfermagem
como atividade privativa do enfermeiro. Pela proposta, a consulta
compreende a prescrição e transcrição de medicamentos, bem
como a solicitação de exames de
rotina e complementares. O projeto
regulamenta a adoção dos Cadernos de Atenção Básica e Manuais
Técnicos do Ministério da Saúde,
que balizam as consultas de enfermagem para a aplicação dos
programas públicos para diversos
segmentos e males.

A deputada Ana Paula Cruz
(PRB) quer instituir 2012 como o
Ano de Combate à Homofobia no
Ceará. O projeto de lei 314/2011, em
apreciação na AL, prevê a instituição da data no calendário oficial do
Estado. O Ceará é um dos estados
do Nordeste que possui os maiores
índices de morte por crimes homofóbicos. Este ano, o Legislativo
cearense dedicou uma edição do
Fórum de Ideias Inovadoras em Políticas Públicas para debater o tema.
As discussões acerca da problemática demonstraram a urgência na
adoção de medidas de prevenção e
combate a este tipo de crime.

>>Inês Arruda (PMDB),

>>Bethrose (PRP).

>>Tin Gomes (PHS)

>>Teo Menezes (PSDB)

>>Ana Paula Cruz (PRB)

As possibilidades de
uma arte plural

artista plástico cearense Wilson
Neto apresenta seu mais recente
trabalho, em que passa a inserir técnicas de produção digital e tratamento de
imagens em sua arte autoral de desenhos, pinturas, fotografias e técnicas
mistas. O artista assume uma convivência íntima com a arte digital. Dezembro
Digital é uma exposição que reúne recursos ilustrativos utilizados com frequência, além de trazer um caráter pop
e lúdico às obras.
Pelos diferentes tipos de suportes e
formas de impressão, como o papel fotográfico, o adesivo e o PVC, a imagem
assume um caráter experimental e único
quando recortada, trabalhada, laminadas
com efeitos de cor, granulação e texturas,
assumindo diferentes formatos em composições geométricas ou abstratas.
A mistura de técnicas e a experi-
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mentação refletem referências desenvolvidas ao longo de 15 anos de sua
trajetória como artista. São perfis figurativos, abstrações e construções simbólicas com referências constantes no
trabalho do artista. São 24 obras, destacando uma temática bastante recorrente em seus trabalhos a figura feminina,
em meio a coloridas estamparias.

serviço
“A Exposição Dezembro
Digital, de Wilson Neto, é
gratuita e estará em cartaz
até o dia 7 de janeiro, na
Galeria Mariana Furlani Arte
Contemporânea (Rua Canuto
de Aguiar, 1401 - Meireles).
Contato: (85) 3242.2024.

+cultura
LIVRO

LIVRO

CD

O que muda para você?
Por meio do programa pretende-se facilitar a efetivação
desse direito previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Ceará, segundo dados do
censo demográfico 2010 divulgados pelo IBGE, aproximadamente
9.825 crianças, de 0 a 10 anos,
ainda estão sem registro de nascimento. Desta forma, apesar das
campanhas de mobilização pela
aquisição da certidão de nascimento, muitas crianças não são
registradas civilmente no Ceará.
O Programa Itinerante vem tentar reverter essa situação, levando ao cidadão este serviço.

A Cardiopatia Congênita é uma
das principais causas de óbitos
em crianças no mundo todo. De
acordo com dados da Organização
Mundial de Saúde – OMS, de cada
100 crianças nascidas vivas, pelos
menos uma tem problemas no coração. E o agravante é que a grande
maioria dessas crianças não recebe
o tratamento adequado, visto que,
em muitos casos, a cardiopatia congênita só é detectada após a alta
do hospital, ocasionando o agravamento do quadro clínico e até a
morte. O teste do Coraçãozinho tem
sido adotado em diversos países,
contribuindo para salvar vidas.

A Lei Orgânica dos Tribunais de
Contas não prevê o prazo de prescrição para os ilícitos praticados
pelos administradores, aplicando
em seus processos a analogia com
o Direito Civil. No entanto, várias
normas do Direito Administrativo
disciplinam de modo específico a
prescrição, como a Lei da Improbidade Administrativa, que fixa
o prazo em cinco anos. A regulamentação desse prazo pelos dois
tribunais, além de uniformizar as
decisões, vai possibilitar que seja exercido num prazo razoável o
controle efetivo dos processos da
competência desses tribunais.

A instituição da consulta de
enfermagem poderá dar mais agilidade ao atendimento e tratamento
de pacientes que hoje dependem
única e exclusivamente da consulta médica para procedimentos de
solicitação de exames, prescrição e
transcrição de medicamentos que,
pela legislação vigente, podem ser
efetuados por enfermeiros. Segundo o autor do projeto, a iniciativa
corrige uma injustiça, pois os enfermeiros, apesar de estarem habilitados às chamadas Consultas de
Enfermagem, atualmente não as
prestam por falta de medidas que
reconheçam essa prerrogativa.

A iniciativa tem por objetivo promover durante todo o
ano de 2012 a mobilização dos
entes públicos, das instituições
privadas e da sociedade civil
em geral, no combate aos crimes homofóbicos no Estado.
Levantamento feito pelo Grupo
Gay da Bahia (GGB), através
de pesquisas na mídia, indica
que de 2007 a 2009 houve um
aumento de 61% no número
de homicídios contra homossexuais. Somente em 2009,
foram registrados cerca de 200
homossexuais assassinados em
todo Brasil.

>> Dra. Silvana (PMDB), deputada

Fragmentos da História do
Evangelho no Ceará
“Indico o livro Fragmentos da História do Evangelho no Ceará, do
historiador Carlos Castro. Uma
obra resultante de uma pesquisa
por cerca de dois anos e meios e
que retrata a história do pioneirismo da evangelização a partir
do protestantismo, retratando
a vida, o modo, a simplicidade e
a convicção de Verdades Sagradas vivenciadas por
quem caminhou pela fé. O livro pretende atingir os
pesquisadores e leigos que se interessam na história
do evangelho no Ceará.

>> Júlio Ramom, diretor adjunto Operacional

Maestro - Uma História
Surpreendente Sobre
Como Liderar Ouvindo
“Roger Nierenberg é um maestro
que se inspirou na própria experiência para contar a história de um
executivo que consegue melhorar
os resultados de sua empresa após
aplicar técnicas de lideranças semelhantes a uma orquestra. Maestro Uma História Surpreendente Sobre
Como Liderar Ouvindo é uma história de conscientização e superação
narrada com inteligência. Destina-se a todos que querem ser mais do que líderes”.

>> Andrea Fontenele, Jornalista

Monique Kessous
“Doçura e originalidade dão o
tom do segundo álbum autoral da cantora e compositora
carioca Monique Kessous.
Nesse CD, ela apresenta uma
seleção forte e diferenciada
de novas músicas, em especial
para “Coração”, que fez parte da novela “Cordel Encantado”, da Rede Globo, e para “Noites sem luar”,
com participação especial de Palinho Moska. Monique assina dez das doze faixas e oferece interpretação com releituras de “Bloco do Prazer”, clássico
frevo de Fausto Nilo e Moraes Moreira, e “Sonhos”,
canção de Peninha”.
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TRT-CE entrega Ordem
Alencarina do Mérito
Judiciário do Trabalho

POLÍTICAS CULTURAIS
Assembleia Legislativa do Ceará e Câmara Federal realizaram
debate conjunto sobre políticas públicas de cultura. O presidente
da Comissão de Cultura da AL, deputado Ferreira Aragão (PDT),
defendeu mudanças na legislação para ampliar os recursos
do setor. Vice-presidente da Comissão de Cultura da Câmara,
o deputado Artur Bruno (PT) destacou inúmeros projetos que
tramitam no Congresso Nacional a respeito do tema. Um deles
trata do aumento da participação da cultura no PIB Nacional.

O presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Roberto Cláudio, foi uma as
personalidades homenageadas
MARCOS MOURA

COMISSÃO DA VERDADE
A deputada estadual Eliane Novais (PSB) participou, em
novembro, do lançamento oficial da Comissão da Verdade,
na Câmara dos Deputados, em Brasília. O colegiado visa
esclarecer violações aos direitos humanos cometidas
durante o Regime Militar. A socialista é presidente da
Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa.
No Congresso, um dos defensores do grupo é o senador
Inácio Arruda (PCdoB).

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
>>Roberto Cláudio recebe comenda do desembargador Manoel Arísio Eduardo de Castro

olenidade no Tribunal Regional do Trabalho do Ceará
(TRT-CE), no último dia 8 de dezembro, homenageou 39 personalidades
cearenses com a Ordem Alencarina
do Mérito Judiciário do Trabalho de
2011. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cláudio,
foi um dos agraciados entre as autoridades de diversos níveis de poder e
instituições. A comenda é oferecida
pelos desembargadores a cada dois
anos àqueles que prestaram serviços
relevantes à Justiça do Trabalho.
O vice-presidente do TRT-CE, desembargador Manoel Arísio Eduardo
de Castro, comentou a importância da
homenagem, que existe desde 1993.
“A motivação para ressaltar cada uma
dessas personalidades com a entrega
da comenda é o reconhecimento do
Tribunal àqueles que trabalharam e
trabalham pela sociedade, e que dentro das suas atividades tiveram destaque”, afirmou durante o evento – que

S

ocorreu na sede do tribunal.
Foram agraciados também o ex-presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, os deputados federais
Eudes Xavier e Artur Bruno, os membros do Conselho Nacional de Justiça
Jorge Hélio Chaves e Morgana Richa,
o secretário-chefe do gabinete do governador Ivo Gomes, o coordenador de
Políticas Públicas de Direitos Humanos
do Ceará Marcelo Uchôa, e o jornalista
Edilmar Norões, entre outros.
O presidente da Assembleia disse que a homenagem acentua ainda
mais o compromisso com as causas e
direitos do trabalho. “A comenda me
traz muita satisfação e cada vez mais
responsabilidade, principalmente porque essa é uma homenagem dada por
um dos tribunais mais respeitáveis do
nosso Estado, que dá conta dos nobres direitos do trabalhador brasileiro
e que, aqui no Ceará, trabalha com
muita eficiência e muita agilidade”,
declarou Roberto Cláudio.

A Comissão de Educação da Assembleia realizou, no
começo de dezembro, audiência pública em Quixadá, no
Sertão Central cearense, para discutir o projeto de lei
que cria o Plano Nacional de Educação (PNE). O evento
aconteceu em parceria com a Câmara Federal. Participaram
a presidente da Comissão de Educação da AL, deputada
Rachel Marques (PT), e os deputados federais Chico Lopes
(PCdoB) e Artur Bruno.

RECESSO
Na última sessão legislativa de 2011, o presidente Roberto Cláudio
anunciou os nomes dos nove parlamentares que compõem a comissão
de recesso da Casa. Caso necessário, o grupo irá se reunir para deliberar
sobre situações de urgência e de alta relevância que envolvam o
Parlamento. O recesso parlamentar se estende até o dia 2 de fevereiro
de 2012, mas as atividades administrativas da AL e os serviços de
atendimento à população funcionam normalmente.

A coluna é um espaço exclusivo para divulgar as ações da Assembleia do
Ceará em parceria com nossos representantes no Congresso Nacional.
Escreva pra nós: alnoticias@al.ce.gov.br

