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Assembleia vota

333

proposições no
primeiro semestre
de 2010.
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Olá, caro leitor! Chegamos a 39ª edição do seu AL Notícias com mais novidades para você sobre as atividades do
Poder Legislativo cearense. Nas próximas
páginas você encontrará um balanço das
ações dos parlamentares no primeiro semestre de 2010. Foram 333 proposituras
aprovadas em Plenário, de um total de
450 apresentadas nos primeiros seis meses do ano. Isso representa um percentual de 74% de deliberação. As outras 117
propostas estão sendo analisadas nas
comissões técnicas e entram na pauta
no segundo semestre.
Em nossa edição de julho, estimado
leitor, você perceberá algumas mudanças, principalmente no que se refere às
imagens. São mudanças necessárias para
adequação deste periódico à legislação
que rege a propaganda política, uma vez
que estamos oficialmente no período de
campanha eleitoral. O conteúdo do AL
Notícias, porém, permanece inalterado,
mantendo o princípio básico de divulgar

as atividades do Poder Legislativo do Ceará, os serviços oferecidos à população e
uma prestação de contas mensal do trabalhos realizados.
Assim, você encontrará nesta edição, além do balanço das atividades
legislativas, a prestação de contas dos
trabalhos da Ouvidoria Parlamentar da
Casa, da Unilece e do Procon, órgão
que atua na defesa do consumidor cearense. Saberá ainda que o fórum Pacto
pela Vida está elaborando políticas de
prevenção e combate ao uso de drogas.
E, por fim, conhecerá os novos produtos da área de comunicação da Casa. O
primeiro deles é o programa Ceará CulturAL, a mais nova atração da TV Assembleia - Canal 30, que visa divulgar
e valorizar as manifestações culturais
e artísticas do Estado. O segundo é a
Agência de Notícias, tem por objetivo
disponibilizar todas as notícias referentes às atividades da Casa. Continue
conosco e boa leitura!

espaço do leitor
Fale com a gente
Av. Des. Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres
CEP: 60170.900
Fortaleza – Ceará

Telefone
(0XX85)

3277.2500
Fax
(0XX85)

3277.2753
Email

ouvidoria@al.ce.gov.br

site

http://www.al.ce.gov.br

se ligue!

Escreva você também para o Assembleia Notícias. Sua opinião é muito importante!
Envie um e-mail para assembleianoticias@gmail.com e colabore com o nosso jornal.

Senhora editora,
Gostaria de parabenizar o Inesp pelo
projeto de Construção Compartilhada
da Cidadania que ele realiza nas escolas
do Ceará. Isso permite que os jovens
comecem a compreender a política como
ela realmente é e, assim, possam se
tornar cidadãos participativos, capazes
de escolher com discernimento os seus
representantes. E também contribui para a
construção de um Brasil melhor.
Ismália C. Ferraz
Fortaleza-CE

Cara Silvia Goes,
As publicações da Assembleia Legislativa
– o jornal Al Notícias e a revista
Plenário- são de um extremo bom
gosto, principalmente do ponto de vista
do design gráfico. Como estudante
de Publicidade, tenho me inspirado
bastante nas criações de sua equipe que
são, para mim, um referencial. É um
trabalho de primeiro mundo. Voces estão
de parabéns!!!
Juvenal Portinho Jr
Fortaleza-CE

Senhora Silvia,
Outro dia utilizei os serviços do Espaço do
Povo, que se encontra bem na entrada do
prédio da Assembleia. Precisava encontrar
na internet um boleto para pagamento de
taxas e consegui ali, naquele lugar, realizar
isso rapidamente, pagando no banco ao
lado. Fui muito bem atendido e vi que
o povo é muito bem recebido. Vi alunos
pesquisando trabalhos da escola e pessoas
sendo ajudadas em várias necessidades. Isso
me fez sentir um cidadão. Obrigado.
Jonas Pedro de S. Araujo
Aracoiaba, CE

O mundo
Legislativo
na palma
da mão

Portal da AL na internet disponibiliza agora por meio da agência,
todo o material textual e fotográfico produzido na Casa.
asta um clique para ter um
mundo de informações à disposição. Agora, os visitantes do site oficial
da Assembleia Legislativa na Internet
encontram, numa só seção, todo o material textual e fotográfico produzido
pelos profissionais da Coordenadoria de
Comunicação Social da Casa.
Os conteúdos da TV Assembleia,
FM Assembleia, jornal AL Notícias,
Revista Plenário e portal foram todos
reunidos no link Agência AL - localizado logo abaixo da barra de ferramentas principal do site www.al.ce.gov.br.
Com isso, o internauta tem acesso às
notícias sobre os pronunciamentos
dos deputados, reuniões das comissões temáticas, sessões solenes, audiências públicas e visitas externas.
Também encontra banco de imagens, enquetes, blogs políticos, matérias mais lidas do dia e um resumo do
que os jornais locais publicaram sobre
a Assembleia Legislativa. A página da
Agência teve seu layout elaborado pela
equipe da Coordenadoria de Informá-

B

tica da própria Assembleia, comandada
por Luiz Eduardo Lima e Silva.
Para quem deseja receber os destaques do Parlamento Estadual diariamente no e-mail pessoal, há a seção “Boletim Eletrônico”. Quem optar
pelas informações através da telefonia móvel, existe o programa “Mensageiro”, que envia mensagens de texto
a qualquer operadora.
Em ambos os espaços, o internauta pode cadastrar-se e conhecer
outros serviços prestados pela Assembleia, como a programação da
sala de videoconferências, atividades
do Instituto de Estudos e Pesquisas
para o Desenvolvimento do Ceará
(Inesp), Universidade do Parlamento
Cearense e União Interativa do Legislativo Cearense (Unilece).
A Agência AL conta ainda com os
links de transmissão ao vivo da TV e FM
Assembleia pela internet, assim como
as edições do jornal e da revista. Aos
twitteiros de plantão, é disponibilizado
o perfil do Parlamento no microblog

(http://twitter.com/Assembleia_CE).
“Nossa agência atua como um
instrumento mais ágil de comunicação do Legislativo com a imprensa e,
principalmente, com a sociedade”, explica a coordenadora de Comunicação
Social da AL, jornalista Sílvia Goes.
Com isso, a Assembleia quer colaborar com a produção dos veículos
de comunicação da Capital e do Interior. “Nossa idéia é dar cada vez mais
abrangência à cobertura dos eventos
realizados pela Assembleia e na Assembleia. Tudo com riqueza de detalhes”, complementa Silvia.
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Balanço > 2010

Consumidor > direitos

Assembleia vota 333 projetos no primeiro semestre

Procon registra total de 1.842 atendimentos este ano.

A Casa deliberou sobre 74% das 450 matérias apresentados e 117 ainda tramitam nas comissões.

A média é de 9,45 demandas diárias, no recesso parlamentar, inclusive.

julho. Destas, 82 foram ordinárias, 45
extraordinárias, 42 solenes, além de
uma especial e outra extraordinária
especial.

No plenário, ocorreram 16 eventos entre debates, homenagens, seminários, fóruns, audiências públicas
e solenidades.

EVENTOS PLENÁRIO 13 DE MAIO
SESSÕES REALIZADAS
SESSÕES ORDINÁRIAS

82

SESSÃO ESPECIAL

1

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS

45

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS ESPECIAIS

1

SESSÕES SOLENES

42

TOTAL

171

EVENTOS EM PLENÁRIO 2010
PRIMEIROS E SEGUNDOS EXPEDIENTES (debates e homenagens)

1

Seminários, Fóruns, Audiências Públicas e Solenidades.

15

TOTAL

16

O Procon da Assembleia Legislativa registrou no primeiro
semestre de 2010, um total de 1.842
atendimentos. O ritmo se mantem
durante o recesso parlamentar, sendo
que somente em julho, até o dia 19,
foram protocolados 189 processos uma média de 9,45 por dia. Mesmo no
período de recesso parlamentar, compreendido entre os dias 17/07 e 02/08,
os trabalhos continuam.
Só nos seis primeiros meses do
ano, 1.653 pessoas procuraram o órgão e reclamaram de violação de direitos do consumidor. Destas demandas,
859 foram atendidas, 369 ainda estão
em processo de tramitação (com audiência agendada), 121 foram arquivadas e 304 não foram atendidas.
Segundo a coordenadora do Procon,
Telma Valéria Pimentel Moreira, muitas

O

ocorrências não foram solucionadas
porque não se encaixam no perfil de relação de consumo. “Muitas são pedidos
para discutir taxas de juros sobre juros.
Porém, nenhum órgão de defesa do
consumidor pode debater isso. É o tipo
de coisa que não cabe nem a juizados
especiais. Por isso, aconselhamos que a
pessoa vá à Justiça Comum”, explica.
Os casos mais comuns são de financiamento de veículos. Telma diz
que os clientes de financeiras parcelam
a compra de carros em 36 vezes e buscam o Procon na tentativa de remodelarem o pagamento para 24 ou 12
vezes. Contudo, as empresas recusam-se a dar abatimentos. “Mas você não
pode pagar o juro integral”, pondera.
Em algumas situações, o órgão encaminha ofício à Defensoria Pública do
Estado solicitando agilidade na trami-
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DELIBERADOS

tação dos processos não solucionados
pelo Procon da Assembleia.
Sobre os 121 arquivamentos, a
coordenadora argumenta que a parte
reclamada, após ser notificada, procura o reclamante por conta própria
e sugere um acordo. “A empresa percebe que é muito mais dispendioso
contratar uma empresa ou um profissional para atuar no caso. Aí, tudo se
resolve sem a necessidade da realização de uma audiência”, pontua.
Desde 2001, a população cearense
ganhou no Poder Legislativo estadual
um aliado na defesa de seus direitos como consumidor de produtos
e serviços. Naquele ano, a resolução
464/2001 criou a Comissão de Defesa
do Consumidor - Procon Assembleia,
o segundo órgão de defesa do consumidor da história dos Legislativos

estaduais no Brasil.
A equipe do Procon é formada
por 24 advogados, dez estagiários de
Direito, oito funcionários de apoio e
dois para a triagem e distribuição de
processos. O órgão também realiza,
em sua sede, audiências de conciliação entre consumidores e fornecedores, nas quais atua como mediador na
busca de solução para conflitos relacionados às relações de consumo.

serviço
O atendimento à população é
realizado no Edifício Senador César
Cals, o novo anexo da Assembleia
Legislativa, de segunda à sextafeira, das 8h às 17h.
0800.2752700.

Máximo Moura

os seis primeiros meses deste
ano, a Assembleia votou 333
dos 450 projetos apresentados por
deputados estaduais e poderes Executivo e Judiciário. O índice equivale
a 74% do total protocolado no Departamento Legislativo (DL). Apenas
117 propostas ainda tramitam pelas
comissões temáticas da Casa, antes
de chegarem ao Plenário 13 de Maio
para a apreciação final.
Das 42 mensagens oriundas do
Governo, 40 foram aprovadas pelos
parlamentares. As outras duas estão
em processo de tramitação. O único
veto encaminhado pelo Estado à AL
também foi acatado. Já o Tribunal de
Justiça do Ceará (TJ-CE) tem apenas
um texto de sua autoria sem parecer
definitivo. A matéria ainda tramita
nos colegiados. Ao todo, o TJ-CE enviou cinco mensagens à Assembleia.
Os tribunais de Contas do Estado
(TCE) e dos Municípios (TCM) tiveram
suas propostas aprovadas na totalidade. Cada um apresentou dois textos. No tocante ao Ministério Público
Estadual (MPE), três matérias foram
aceitas e apenas uma reprovada.
No balanço geral das mensagens
do Governo, TJ, TCE, TCM e MPE,
96,4% foram aprovadas e apenas
3,6% rejeitadas pelos deputados.
Já dentre os requerimentos, foram 1.775 aceitações dentro de um
universo de 1.877 apresentações
junto ao DL. O percentual de aprovação é de 94,5. Vinte pedidos de informações foram retirados, 81 foram
prejudicados e apenas acabou um
rejeitado.
Segundo o diretor do Departamento Legislativo, Carlos Alberto
Aragão de Oliveira, foram realizadas
171 sessões plenárias de fevereiro a

N

TRAMITANDO
>> Procon continua atendendo normalmente durante o recesso parlamentar
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destaque

flash do parlamento

Plenário 13 de Maio é palco de homenagens a personalidades cearenses.
O Plenário da Assembleia Legislativa foi palco de homenagens, debates e cerimônias no último mês. O ministro do Tribunal de Contas da União, Ubiratan Aguiar, recebeu na noite de dia oito de julho, em sessão solene, a medalha
do Mérito Parlamentar Otávio Lobo. A comenda é concedida anualmente pela Assembleia ao educador ou instituição educacional de maior projeção no Estado. Ubiratan, quando deputado federal, notabilizou-se na defesa de uma
educação pública de qualidade em nosso País. Outra solenidade marcou o centenário do médium Chico Xavier e os 20 anos da Federação Espírita do Ceará. Também foi realizada sessão comemorativa aos 20 anos do estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), bem como o debate do livro “Marias e Fulaninhos”, na Comissão da Infância e Adolescência. Os parlamentares realizaram ainda um fórum sobre os problemas decorrentes da seca verde no Estado.
Por fim, o Plenário 13 de Maio sediou a cerimônia de Colação de Grau dos alunos de graduação dos cursos de Tecnologia em Política e Legislação e Tecnologia em Gestão Pública da Universidade do Parlamento Cearense.

01 Ministro do TCU, Ubiratan Aguiar,
faz discurso de agradecimento a
Assembleia pela comenda do Mérito
Parlamentar Otávio Lobo.
02 Conselheiro Luiz Sérgio Gadelha
Vieira, Corregedor do Tribunal de
Contas dos Municípios.
03 Olga Espíndola e jornalista Cid
Carvalho.
04 Luiz Eduardo Girão, um dos
produtores do filme “Bezerra de
Menezes: o Diário de um Espírito”
recebe placa comemorativa.

01

02

03

04

05 Vista do Plenário 13 de maio
no debate sobre a seca verde.
06 Presidente da Federação da
Agricultura do Estado do Ceará, José
Torres de Melo apresenta propostas
para minimizar efeitos da seca.
07 Representantes da sociedade no
debate sobre o livro Marias
e Fulaninhos na Comissão de Infância
e Juventude.

05

06

07

08

08 Formandos da Universidade
do Parlamento Cearense prestam
juramento na colação de grau.
09 A autora do livro Maria e
Fulaninhos, Ângela Escudeiro.
10 Orquestra e coral na solenidade
de colação de grau da Universidade
do Parlamento.
11 No centro, Luiz Edson Correia, da
Assalce e Lindomar Soares, diretora
de Gestão e Ensino da Universidade
com formandos.

09

10

11

12

12 Plenário 13 de Maio na
homenagem aos 20 anos do ECA.

Fátima Feitosa, da Fundação Bernardo Feitosa, dos Inhamuns,
com Inês Ferrera González, museóloga e deputada na
Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, em reunião
com delegação de Cuba, onde se tratou do intercambio
de cooperação técnica relacionada ao segmento museal.
Foi discutida ainda a realização de um fórum no Ceará
sobre Economia Criativa na Cadeia Museal, que terá como
expositor Luis Carlos Prestes Filho, especialista no tema.

8

| alnotícias

alnotícias | 9

Conselho > Altos estudos

Grade > Nova atração
Desde que as atividades começaram, em fevereiro,
cerca de 200 instituições participam da definição
de estratégias.

Pacto pela Vida
elabora políticas
publicas para o
combate às drogas

om o objetivo de combater o tráfico e uso de drogas no Estado, o
Conselho de Altos Estudos da Assembleia
Legislativa do Ceará criou neste ano o
Fórum Pacto pela Vida, com o tema:
“Drogas, um caminho para um triste fim”.
Por meio de seminários junto à sociedade, órgãos governamentais, entidades filantrópicas, entre outros, estão sendo
discutidas as melhores formas para o
combate ao tráfico e uso de drogas em
todo o Estado. No final, será elaborado
um documento com estratégias para
prevenção e combate ao uso de drogas.
Desde fevereiro, mês em que as atividades foram iniciadas, já são cerca de 200
instituições envolvidas discutindo políticas públicas para a atual situação do
Estado em relação às drogas. O Fórum
sustenta-se em três frentes: prevenção e
tratamento, repressão ao tráfico e reinserção social dos usuários.
Quando se trata da prevenção, são
discutidas ações a serem tomadas para
evitar o alastramento do problema. Dividem-se em primária, secundária e terciária. Na primária, o foco está em evitar
a ocorrência de casos de uso abusivo de
psicotrópicos ou mesmo seu primeiro
contato com eles. Na secundária, procura-se medidas que evitem complicações
para quem já faz o uso ocasional de entorpecentes e que apresentam um nível
relativamente baixo de problemas.
No caso da terciária, a partir de um
problema existente, procura-se estratégias que evitem prejuízos adicionais, bem
como os meios de reintegrar à sociedade
os indivíduos usuários, melhorando sua
qualidade de vida junto à família, ao trabalho e a comunidade em geral.
No que diz respeito ao tratamento
dos dependentes químicos, a coordenadora geral do Fórum, Juliana Sena, afirma haver uma grande lacuna assistencial

C

de políticas de saúde para os usuários. “É
necessário intensificar, ampliar e diversificar as ações orientadas para o tratamento e redução dos danos associados
ao uso abusivo de drogas”, afirma ela.
A repressão ao tráfico já se faz presente nas operações policiais; o que
deve ser estudado é a forma como as
políticas publicas podem tratar essa
situação, onde violência e trafico caminham juntos. Alternativas que possam
compreender esse enfrentamento e de
que forma pode se dar a sua superação.
A última etapa será a reinserção social
para os egressos do tratamento da dependência química.
Abrindo espaço para essas pessoas
voltarem a se socializar, apoiando nessa
fase que é de total importância para a
recuperação de sua confiança, fazendo
com que se acredite na possibilidade de
deixar as drogas de lado e levar uma
vida normal.
Como produto final, o “Plano de
Ações Integradas frente às Drogas”, será
um planejamento integrado baseado em
todas essas discussões, que será realizado de acordo com a realidade atual e nos
pactos e compromissos firmados pelas
instituições envolvidas.

A repressão ao tráfico
já se faz presente nas
operações policiais,
o que deve ser
estudado é a forma
como as políticas
publicas podem tratar
essa situação onde
violência e tráfico
caminham juntos.

Ceará CulturAL destaca
arte popular e erudita na
TV Assembleia
Programa tem por objetivo resgatar a memória
do povo e valorizar os talentos locais.
presentar as peculiaridades, a
tradição e a diversidade das manifestações cearenses, resgatando a
memória do povo e valorizando os talentos locais. Estas são as principais
propostas do Ceará CulturAL, atração
que estreou, no último mês, na grade de
programação TV Assembleia (canal 30).
Com produção de Augusto Abreu
e apresentação do músico Mário Mesquita, o programa vai ao ar, quinzenalmente, aos domingos a partir das 17h.
Segundo Abreu, durante o programa
o público pode acompanhar quadros
sobre música, culinária, literatura, dança, pintura entre outras manifestações
peculiares das regiões do nosso Estado.
“O Ceará CulturAL é um grande alpendre para os principais nomes da cultura cearense e para os novos talentos
que estão surgindo na Terra da Luz”,
define o produtor. Ele conta que já participaram do programa artistas como o
instrumentista e compositor Manassés
de Sousa; os músicos Adelson Viana e
Bell Lima; o cantor Paulo Façanha; o
cordelista Paulo de Tarso, entre outros.
Já para o apresentador Mário Mesquita o grande diferencial do programa é que ele abre espaço para as várias linguagens da arte, que vão desde
o erudito ao popular. “Há espaço para a
arte não comercial, para a cultura popular que, muitas vezes, não está nas
grandes mídias”, destaca Mário.
Durante o programa, o público pode
fazer um passeio pela história do nosso Estado através do quadro Memórias,
apresentado pelo historiador Nirez. A

A

atração conta, ainda, com reportagens
de Isabela Monteiro, que dão destaque
ao artesanato, à culinária, entre outras
peculiaridades da nossa terra.
Segundo o apresentador, a resposta
do telespectador à nova atração da TV
Assembleia tem sido muito boa. “Temos recebido boas recomendações. O
público pode acompanhar as reprises
do programa durante a semana em
horários diferenciados”.
A coordenadora de Comunicação
Social da Assembleia Legislativa, Sílvia
Goes, explica que o Ceará CulturAL surgiu a partir da iniciativa da Mesa Diretora da Casa, que entendeu a necessidade
de fortalecer, na grade da TV, o apoio às
manifestações culturais cearenses. “O
programa mostra que o compromisso
da TV Assembleia com o nosso Estado é
levado a sério e que é preciso valorizar
a cultura em todos os aspectos”, afirma.
Segundo Sílvia, o programa é feito
em parceria com a produtora MT Vídeo. “Em todos os nossos veículos de
comunicação da Casa (TV, rádio, jornal,
site e revista) destacamos a cultura
regional. Na TV Assembleia, contamos
com a parceria com a TV Ceará e as TVs
Senado e Câmara na veiculação de programas voltados para o segmento do
entretenimento e do lazer”, finalizou.

serviço
Quizenalmente, aos domingos,
17h na TV Assembleia
Canal 30.
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Ação Parlamentar

cultura

Confira as ações e projetos dos parlamentares
CNH PARA AGENTES

VOTO EM TRÂNSITO

TRADUTOR DE LIBRAS

Projeto que objetiva incluir os
agentes comunitários de saúde e os
agentes de combates às endemias
que prestem serviço à Secretaria de
Saúde do Estado e às secretariais
municipais de saúde, no Programa
Popular de Formação, Educação,
Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos
Automotores está em tramitação na
Assembleia. A medida foi proposta
por meio do projeto de lei N.º 168/10
do deputado João Ananias (PCdoB).
Caso seja aprovada, esses profissionais serão dispensados das taxas
de cobrança para retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
conforme estabelece a Lei Estadual
14.288-A, que instituiu o programa.

Os policiais militares, civis e do
Corpo de Bombeiros, que no dia da
eleição estiverem em serviço fora
de seu domicilio eleitoral, poderão
votar em trânsito. A prerrogativa
está prevista no projeto de lei de
autoria do deputado Carlomano
Marques (PMDB), que tramita na
Assembleia Legislativa, estabelecendo o direito à votação fora do
domicílio eleitoral para todos os
policiais em eleições estaduais,
municipais, plebiscitárias e referendo no Ceará. Para votar em
qualquer uma das seções da localidade em que estiver trabalhando,
basta o policial apresentar seu titulo de eleitor e a mesa constar o
voto na ata de votação.

Projeto de lei nº 169/10, que tramita na AL, quer garantir a presença
de um tradutor da Língua Brasileira
de Sinais (Libras) às pessoas com
deficiência auditiva, durante as
provas para obtenção de Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) e nos
diversos setores do Detran de atendimento ao público. A medida veda
a cobrança de valores diferenciados
entre alunos surdos e não surdos
matriculados nos cursos para obter
a CNH. A iniciativa é da deputada
Rachel Marques (PT). Grande parte
dos candidatos surdos no Ceará não
consegue concluir a formação para
obtenção do documento por não
haver o tradutor de Libras nesses
cursos, argumenta ela.

INFORMAÇÃO
HOSPITALAR

PROTEÇÃO À
JUVENTUDE

A falta de informação sobre
os médicos que estão de plantão
nos hospitais e postos de saúde pública da rede do Estado do
Ceará poderá estar com seus dias
contados. Projeto de lei nº 16/10,
em discussão na Assembleia Legislativa, determina a afixação na
recepção de todas essas unidades
de saúde, de informativos com o
nome dos médicos de plantão e
horários de atendimento à população. A proposta, de autoria da
deputada Ana Paula Cruz (PRB),
não acarretará nenhuma despesa
ao Estado e dará transparência
aos nomes dos profissionais de
saúde de plantão.

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que tramita na Assembleia Legislativa quer incluir jovens
de 15 a 29 anos entre as prioridades
do Estado no tocante ao acesso a
direitos como saúde, alimentação,
educação, lazer, profissionalização
e cultura. A exemplo da PEC da Juventude, recentemente aprovada na
Câmara Federal, a PEC estadual quer
inserir a palavra ‘jovem’ nos artigos
da Constituição Estadual que se
referem aos direitos fundamentais,
inscrevendo assim os direitos dos
jovens, considerando-os sujeitos de
direitos e alvos necessários de políticas públicas estaduais. A iniciativa é
do deputado Dedé Teixeira (PT).

O que muda para você?
Os agentes comunitários
de saúde e de combates às endemias, que atuam no setor
público, são profissionais que
dependem muito de veículos
automotores, principalmente
motocicletas, para deslocamento ao atendimento nas comunidades e municípios do Estado.
A inclusão dos profissionais no
programa para obtenção gratuita da CNH vai favorecer os profissionais que não têm recursos
para retirar a habilitação e facilitar a mobilidade desses agentes,
notadamente dos que atuam em
comunidades mais distantes.

Caso seja aprovada, a propositura vai assegurar e regularizar
o livre exercício da cidadania, por
meio do voto, aos policiais militares, civis e bombeiros designados
para trabalharem no dia do pleito
fora de seu domicílio eleitoral. O
parlamentar justifica que a medida não vai de encontro às normas
constitucionais. Ao contrário, representa de maneira expressa o
princípio da igualdade previsto
no art. 5°, caput, da Constituição Federal. Hoje, muitos desses
profissionais que atuam na segurança do pleito, são impedidos de
exercer o voto.

Pelo projeto, o intérprete
contratado deverá realizar a
tradução de todas as orientações do examinador para a prova, bem como intermediar qualquer comunicação desse com o
candidato. Segundo dados do
Ministério da Saúde, em todo
o Brasil, o número de pessoas
com deficiência auditiva ultrapassa os 2,2 milhões. A inclusão
de intérpretes de Libras além de
valorizar esse profissional, vai
permitir que um maior número
de surdos possa obter a CNH, e
assim ampliar sua oportunidade
de trabalho.

A medida, além de facilitar a
comunicação do usuário com o
staff médico, possibilitará que
qualquer cidadão que sentir-se
prejudicado pela falta do referido profissional possa reclamar
à Ouvidoria do Estado. A parlamentar acredita que a iniciativa,
além de oferecer mais transparência à prestação do serviço púbico, poderá diminuir as
reclamações e promover a melhoria deste atendimento à população cearense, uma vez que
permitirá às autoridades acompanhar o atendimento prestado
pelos profissionais do setor.

A atual redação da Constituição
do Estado deixou uma lacuna ao
não expressar os direitos do jovem
não-adolescente. A nova redação
do texto constitucional assegura a
implantação de políticas públicas
para o segmento e prevê a elaboração do Estatuto da Juventude e o
Plano Estadual da Juventude. Com
a mudança, os orçamentos anuais,
por exemplo, consignarão, entre as
prioridades, metas e recursos para
os programas de duração continuada, em benefício das pessoas
portadoras de deficiência, crianças,
adolescentes, idosos carentes e
também dos jovens.
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“Onde
a luz fez
a curva”

comprovação da Teoria da Relatividade de Einstein ocorreu em
29 de maio de 1919, quando cientistas
ingleses, brasileiros e americanos conseguiram comprovar a teoria do físico Albert Einstein, a partir dos dados obtidos
com a observação de um eclipse total do
sol, ocorrido em Sobral. Para comemorar essa data, a professora Maria Norma
Maia Soares relançou uma revista em
quadrinhos e um DVD de animação.
O formato da revista contou com a
colaboração do professor Geraldo Jesu-

A

íno e da Oficina de Quadrinhos da Universidade Federal do Ceará - UFC e dos
irmãos João Belo Júnior e Júlio César
Filgueira Belo. Já o DVD com o desenho
animado foi elaborado pelo Núcleo de
Animação do Ceará, da UFC, com direção de Ricardo Juliani, a partir da ideia
da Professora Maria Norma Maia Soares, que acredita, com razão, que a linguagem do desenho, seja ele animado
ou em quadrinhos, é muito importante
para contar histórias e ensinar História,
que é a principal função do educador.

+cultura
FILME

LIVRO

LIVRO

DOCUMENTÁRIO

>> Carlos Alberto Aragão, Diretor do
Departamento Legislativo

>> Ana Gisela Melo Coelho,
Servidora da AL

>> Márcia Diógenes - Servidora

>> Sandra Pedrosa, servidora da Comissão
de Direitos Humanos da AL

“Retrata a formação
do FBI para combater o crime organizado que se espalhara
em todo os estados
dos EUA; como o
órgão se estruturou
nas suas investigações e abordagens.
É interessante, por
mostrar a formação do órgão e sua atuação como organismo de investigação
criminal federal, e serviço de inteligência doméstico. Se passa nos anos 30, em
plena depressão econômica, quando o
governo americano tenta deter os três
perigosíssimos criminosos: John Dillinger, Baby Face Nelson e Pretty Boy Floyd,
o que resulta na criação da agência FBI.
O conceito de era moderna, por mais
amplo e genérico que pareça, percorre o
filme Inimigos Públicos o tempo inteiro,
nos seus dois aspectos principais: o temático e o técnico. Imperdível”.

“ É um manual prático que nos ensina
a tomar conhecimento dos pensamentos e emoções
que nos impedem de
vivenciar plenamente o que temos dentro de nós. Aprendemos a viver no tempo real valorizando
as coisas do agora. Em um mundo onde
as pessoas se revezam entre pensar no
passado e fazer planos para o futuro,
o agora não se manifesta, permanece
desperdiçado. Esse deslocamento descontrolado no tempo coloca a mente
fora de ação e distancia o homem do
sentimento de felicidade. Eckart Tolle
fala muito bem disso. Quando decidiu
escrever O Poder Do Agora, ele já se encontrava num estágio bem avançado de
presença.”

História comovente
sobre rapaz que desafia grandes profissionais da área
da psicologia no tocante ao tratamento
de pacientes com
distúrbios mentais,
provando que mais
carinho, atenção e respeito podem surtir
mais resultados positivos do que remédios. A valorização do ser humano é um
dos pontos que mais chama atenção no
livro. Augusto Cury colocou seu conhecimento de psiquiatra e cientista nesse livro
para flertar com a intercomunicação entre áreas, essencial na ciência. O autor, em
seu livro, defende claramente a importância do conhecimento por parte dos profissionais da área de saúde psíquica, de uma
gama ampla de assuntos correlacionados,
em especial, psicologia e filosofia.

“O Abraço Corporativo tem como personagem central Ary Itnem, um consultor de
Recursos Humanos e
membro da Confraria
Britânica do Abraço
Corporativo, entidade
cujo único registro na
internet está vinculado ao próprio Ary Itnem e que foi inspirado na campanha Free
Hugs, criada por Juan Mann. Porém, não
é sobre Ary, Recursos Humanos ou abraços gratuitos que o filme fala. A discussão central do documentário de Ricardo
Kauffman se faz através da observação de
como discursos clichês são vendidos pela
mídia como notícia e tomam dimensões
gigantes uma vez que são divulgadas pela
imprensa. O Abraço Corporativo se enquadra bem no exemplo de arte engajada.
Vale a pena conferir!”.
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Balanço > Semestre

Ouvidoria Parlamentar foi acionada
897vezes no primeiro semestre

O total representa um crescimento de 44,2% em relação ao mesmo período do ano passado.
Ouvidoria Parlamentar da Assembleia Legislativa do Ceará recebeu nos primeiros seis meses de 2010,
um número de 897 demandas. No mesmo período de 2009 o total foi de 622 o
que representa um crescimento de
44,2%. Das demandas registradas este
ano, 321 corresponderam a pedidos de
informações. “A maioria relaciona-se
com a tramitação de projetos de lei e leis
vigentes”, esclarece o coordenador da
Ouvidoria Parlamentar, Euler Barbosa.
A maior participação ocorreu via
email ou por meio do site da AL: 71%.

A

Outros 12% foram via telefone; 14%
pessoalmente na Central de Atendimento; e 3% por carta, fax ou outros
meios. “A falta de um telefone gratuito,
tipo 0800, na Central de Atendimento
da Ouvidoria Parlamentar tem gerado
algumas reclamações”, observa Euler,
ao sinalizar que essa questão já está
sendo avaliada.
A Ouvidoria também registrou elogios à atuação dos deputados, com
aumento superior a 300%, em relação
ao mesmo intervalo do ano passado.
Destaque ainda para a programação

da FM Assembleia (96,7 MHz), “que se
mantém”, e ao tempo de resposta da
Ouvidoria Parlamentar às demandas.
Demandas
De janeiro a junho, foram contabilizadas 64 sugestões sobre os pronunciamentos dos deputados, funcionamento
da Casa, em especial sobre o acesso ao
Legislativo. Euler lembrou que, entre as
sugestões importantes no período em
análise, uma refere-se à criação da Tribuna Cidadã, e a outra trata da apresentação de projetos de Iniciativa Popular,

com a coleta de assinaturas via internet.
“Essas sugestões já foram formalizadas
e aguardam providências da Mesa Diretora”, informou.
Conforme assinalou, a grande demanda do semestre ficou com citações
de pronunciamentos dos parlamentares
ou divulgadas na imprensa. A Ouvidoria
Parlamentar recebeu ainda 138 solicitações e 139 reclamações contra outros
órgãos. O relatório apontou também
67 demandas não tratadas – as que envolvem trotes, spans e outras ações não
pertinentes ao trabalho da Ouvidoria.

Integração > Unilece

Projeto Alecemídia forma 30 tutores para educação à distância.
A União Interativa do Legislativo Cearense (Unilece) formou 30 tutores dentro do Projeto Alecemídia - um dos mais
importantes mecanismos de educação
do Legislativo cearense - no primeiro semestre de 2010. O objetivo da formação
foi habilitar os servidores das Comissões
Técnicas, da Controladoria e do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa para trabalho voluntário na área do

ensino à distância.
Segundo a coordenadora da Unilece, Ana Suely Romero, a formação teve
carga-horária de 90 h/a e foi elaborada
em conjunto com o Senac. Ela conta, ainda, que foi realizada uma parceria com o
Senado para a implantação de um novo
sistema de educação à distância na Casa.
A União Interativa do Legislativo Cearense é um programa da Assembleia Le-

gislativa, voltado para a integração com
as câmaras municipais e que funciona
como um dos mecanismos para auxiliar
na educação dos seus funcionários. Além
do Alecemídia, a Unilece dispõe de mais
quatro ferramentas de interação entre o
Poder Público e a sociedade, são eles: o
AP Interativa, que transmite audiências
públicas por meio de videoconferência
para os outros municípios do Estado; o

Interlece, que disponibiliza consultas aos
vereadores sobre assuntos pertinentes às
suas funções como parlamentares municipais; a Legioteca, biblioteca virtual que
disponibiliza as produções legislativas do
Estado do Ceará e dos municípios cearenses, principalmente as leis orgânicas e
regimentos internos; e o Municipalidade,
que oferece dados sobre todo o quadro
político dos municípios.

