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AL NOTÍCIAS
SERVIDORES

PÁGINA 2

Salários dos funcionários da Assembleia, em
setembro, já serão pagos no Bradesco

SECRETÁRIOS PÁGINA 4

Titular da Segurança Pública abrirá o novo ciclo de
visitas ao Plenário 13 de Maio

FESTIVAL

PÁGINA 2

Vídeo produzido pelo Núcleo de Documentários
da TV Assembleia será exibido na França

AL DEBATE PROJETO DE
GEORREFERENCIAMENTO
AS AUDIÊNCIAS
SÃO PROMOVIDAS
PELA COMISSÃO DE
CRIAÇÃO DE NOVOS
MUNICÍPIOS, ESTUDOS
DE LIMITES E DIVISAS
TERRITORIAIS E
ACONTECEM EM
SOBRAL E SÃO
BENEDITO

O

trabalho de georreferenciamento faz parte de um convênio entre IBGE, Ipece e Assembleia Legislativa, em parceria com o
Instituto do Desenvolvimento Agrário
do Ceará (Idace), União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC) e Associação dos Municípios do Estado
(Aprece). De acordo com o presidente da comissão, Luiz Carlos Mourão
Maia, já foi realizado em 155 municípios. Mourão destacou ainda que foram utilizadas tecnologias de ponta
como geoprocessamento de dados e
GPS, que permitem maior precisão
na definição dos novos marcos territoriais. Com estas informações, foram
promovidas uma série de audiências
públicas para debater os limites municipais. Nos dias 7 e 8 de agosto, elas
vão contemplar os 29 municípios das

macrorregiões de Sobral e da Ibiapaba.
O presidente do colegiado explicou ainda que todos os prefeitos receberam mapas elaborados por técnicos
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa e
Estratégia Econômica do Ceará (Ipece)
e também da comissão da Assembleia.
“A partir dessas informações, as lideranças dos municípios poderão apontar as

divergências que possam existir”. Com a
conclusão das audiências, será elaborado
o “Atlas de Divisas Municipais Georreferenciadas do Estado do Ceará”. O projeto cria uma nova legislação para as divisas
municipais, definindo as demarcações de
onde começa e termina um território. A
medida busca promover uma melhor
administração municipal, respeitando a
cidadania e a identidade histórico-cultu-

ral dos municípios e regiões.
O chefe do escritório do IBGE no
Ceará, Francisco José Lopes Moreira,
ressalta que as indefinições acerca dos
limites territoriais causam problemas
para os administradores, prefeitos e para
os órgãos técnicos, uma vez que “municípios que administram fora de suas
fronteiras efetuam despesas e não recebem os devidos recursos”. Com a atualização da legislação, os recursos poderão
ser melhores aplicadas. Além disso, territórios que antes eram indefinidos serão
anexados a seus respectivos municípios.
Os estudos já definiram limites municipais em Limoeiro do Norte, Quixeré,
Tejuçuoca e Itapajé. O Ceará é o primeiro
estado do Nordeste a realizar esse trabalho. A proposta completa de consolidação de todos os limites municipais deverá ser apresentada até o fim deste ano
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RÁPIDA
Aprovada
reestruturação de
carreiras na Pefoce
A Assembleia Legislativa aprovou,
dia 20/07, proposta de autoria do Poder Executivo que institui o Subgrupo
Atividade de Perícia Forense (Pefoce) no âmbito do Grupo Ocupacional
Atividades de Polícia Judiciária (APJ).
O projeto de lei nº 53/17, oriundo da
mensagem nº 8.141, tratava da reestruturação na carreira dos servidores da
Pefoce, acompanhada de melhoria remuneratória. A matéria prevê a divisão
das carreiras do subgrupo em classe
e níveis, permitindo a mobilidade do
profissional dentro da carreira, com ganho real, à medida que for ascendendo
de nível ou classe. O subgrupo integrará servidores ocupantes dos cargos ou
exercentes das funções de Perito Criminal Adjunto, Perito Legista, Médico
Perito Legista e Auxiliar de Perícia.
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‘Aldeia do Saber’ será exibido
em festival na França
A PRODUÇÃO DO NÚCLEO DE DOCUMENTÁRIOS DA TV ASSEMBLEIA
ESTARÁ NA 13ª EDIÇÃO DO “BRÉSIL EN MOUVEMENTS”

O

Núcleo de Documentários da
TV Assembleia ganha projeção
internacional com o documentário “Aldeia do Saber”. Produzido pelo
Núcleo e dirigido por Marcelo Alves, o documentário será exibido na 13ª edição do
festival ‘Brésil en Mouvements’ (Brasil em
Movimentos), que reúne produções sobre
questões sociais e ambientais no Brasil.
O festival acontece entre os dias 27 de
setembro e 1º de outubro, no cinema La

Clef, um dos mais antigos de Paris.
O filme conta a história de uma família da comunidade indígena Tapeba que
manteve uma escola embaixo de um cajueiro para as crianças da tribo nos anos
1990, conseguindo estruturá-la de modo
que hoje é uma ferramenta fundamental
na preservação da cultura e costumes do
povo Tapeba. A coordenadora do Núcleo,
Angela Gurgel, assina o roteiro do filme,
ao lado do videomaker Marcelo Alves,

ÁGUA: A REALIZAÇÃO DO
SONHO DE UM POVO

Em sua 48ª Edição, a Revista Plenário retrata a histórica luta dos cearenses pela água por meio da mobilização de
seus representantes pela retomada das obras do Eixo Norte
da transposição das águas do rio São Francisco. Nas páginas
desta edição, o Velho Chico jorra generoso face a união de
todos na batalha comandada pela Assembleia Legislativa do
Ceará, que envolveu políticos e representantes de diversos
setores, acima de quaisquer diferenças.
Conforme o editor geral da Revista, jornalista Abílio Gurgel,”procuramos mostrar a importância da mobilização de
nossos parlamentares, no sentido de evitar uma verdadeira
catástrofe hídrica para milhões de pessoas, que sofrem com
a ocorrência de períodos de seca”. A edição traz também
matérias sobre energia eólica no Estado e um balanço dos
três anos da campanha Ceará Sem Drogas.

que dirigiu a produção. A montagem também é de Marcelo com Vinicius Augusto
Bozzo. A direção de fotografia e imagens
é de Nilson Filho, com sound design e mixagem de Paulo Tomé. O ‘Brésil en Mouvements’ é um festival de documentários
sobre o Brasil na França. Organizado pela
associação ‘Autres Brésils’ desde 2005, é
um convite para questionar e compreender a sociedade brasileira e criar laços
entre os dois países.
No Brasil, o documentário “Aldeia do
Saber” já participou do 6º Cine Kurumin,
Mostra Nordeste, que aconteceu de 12
a 19 de julho, em Salvador (BA), tendo
sido o único representante cearense na
Mostra. O vídeo também foi selecionado
para a II Mostra Indígena de Filmes Etnográficos do Ceará, realizado em Aquiraz-CE, entre 28 e 30 de abril. Outros dois
documentários produzidos pelo Núcleo
também foram selecionados para a
Mostra Sesc de Cinema, que acontece
ainda neste ano. São eles “Máquina de
Um Tempo” (2015) e “Jurema - Terra de
Pescador” (2014), ambos dirigidos por
Angela Gurgel.

SERVIDORES
RECEBERÃO SALÁRIOS
NO BRADESCO
A partir do mês de agosto, as contas-salário dos
servidores da Assembleia do Ceará serão transferidas
para o Bradesco. A mudança ocorre após vencimento
do contrato do Legislativo com a instituição anterior, o
Banco do Brasil. O novo banco foi escolhido por meio
de pregão. O Controlador da AL, Lindolfo Cordeiro afirmou que “para o servidor, que é nossa maior preocupação, não vai mudar absolutamente nada”. Todos os servidores, aposentados e funcionários da AL deverão abrir
contas no Bradesco para receber o salário em setembro.
O controlador informa ainda que os servidores têm
a opção de usar a portabilidade entre bancos e, assim,
ter o salário pago na instituição financeira de sua preferência após abertura de conta no Bradesco. O pagamento do salário de agosto, no início de setembro, já ocorrerá neste banco. No período de 31/7 a 28/08 serão feitas
as pré-aberturas das contas, e cada servidor saberá, de
forma antecipada, o dia e o local reservado para receber
o atendimento individual, segundo informou o diretor
regional do Bradesco, Paulo Aguiar.
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Atividades e eventos do legislativo
cearense em imagens
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SERVIÇO
O atendimento será por ordem alfabética em uma estrutura
provisória no prédio Anexo II. Os funcionários serão
informados pela AL sobre o dia específico do atendimento

1 – Presidente Zezinho Albuquerque (PDT) recebe o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Francisco Gladyson Pontes 2 - Deputado Audic Mota (PMDB), primeiro-secretário

de cada um. Documento de identificação original e

da AL 3 – Deputada Fernanda Pessoa (PR) 4 – Deputados Roberto Mesquita (PSD), Walter Cavalcante (PP) e Carlos Matos (PSDB); Moisés Azevedo Filho, do Shalom e deputado Odilon Aguiar

comprovante de endereço, ambos com cópias simples,

(PMB) 5 –Deputado João Jaime (DEM) 6 - Deputado Mário Hélio (PDT) 7 - Deputada Mírian Sobreira (PDT) 8 - Deputado Agenor Neto (PMDB) 9 – Deputada Dra. Silvana (PMDB) 10 –Deputado

devem ser levados.

Manoel Duca (PDT) 11 - Deputado Moisés Braz (PT) 12 –Deputado Gony Arruda (PSD) 13 - Deputado Fernando Hugo (PP)
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Ciclo de visitas de secretários recomeça em agosto
PRESIDENTE ZEZINHO ALBUQUERQUE (PDT) ANUNCIA O TITULAR DA
SEGURANÇA PÚBLICA COMO PRIMEIRO CONVIDADO

A

Assembleia Legislativa do Ceará retoma, em agosto, o ciclo de
visitas de secretários estaduais
ao Plenário, para falar das ações em suas
respectivas pastas, esclarecer dúvidas e
ouvir sugestões dos parlamentares. O presidente Zezinho Albuquerque (PDT) fez o
anúncio ao receber, no dia 04/07, em seu
gabinete, visita de cortesia do secretário
da Segurança Pública e Defesa Social do
Estado, André Costa. Albuquerque, na
oportunidade, convidou o Secretário para
reabrir o ciclo. As visitas de secretários
começaram no ano passado. Foram idealizadas pelo Presidente para estreitar os
laços entre o Governo e o povo, via sua
representação no Parlamento.
Durante a visita, eles conversaram sobre os rumos da pasta e também sobre a
necessidade de aproximar as secretarias
estaduais da Casa Legislativa. Sobre a nova
visita à AL, em agosto, desta vez ao Plenário, Zezinho afirmou: “O secretário deu

Presidente Zezinho Albuquerque (PDT) recebe secretário André Costa em seu gabinete

uma nova dinâmica e tem feito um esforço
muito grande com sua tropa para reduzir
não só os homicídios, mas também os assaltos. E ele precisa da ajuda da população
para fazer com que seu projeto tenha sucesso”, destacou.
Para o Presidente, é de fundamental
importância estreitar as relações entre

as secretarias do Poder Executivo e o
Parlamento. “Antes, os deputados sempre reclamavam que mandavam requerimentos e o secretário não respondia.
Com esse trabalho, que começamos
no ano passado e vamos retomar neste
segundo semestre, o titular da pasta se
sente à vontade para conversar com os

parlamentares. E ajuda muito receber
alguma ideia nova e, assim, estar mais
perto do povo”, disse ele.
A iniciativa também foi aprovada
pelo secretário. “Tenho ido às ruas para
discutir com a população, a iniciativa
privada e a sociedade civil. Não podemos achar que vamos, dentro da secretaria, ter todas as fórmulas e soluções
para os problemas da segurança pública.
É preciso ouvir a população e também
os deputados, que representam o povo”,
afirmou Costa.
De acordo com Zezinho Albuquerque,
o esforço de Costa em seu trabalho junto à
corporação tem sido favorecido pelo apoio
irrestrito do governador Camilo Santana à
área, especialmente com a contratação de
mais agentes de segurança para atuar no
Estado. Zezinho ressaltou, entretanto, a
necessidade de um maior apoio financeiro
do Governo Federal na realização de políticas mais efetivas voltadas à área.

Confira as ações e projetos dos parlamentares
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

HORÁRIO ESPECIAL

EXAMES PREVENTIVOS

PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

>> Aderlânia Noronha (SD)

>> Bruno Pedrosa (PP)

>> Bethrose (PMB)

>> Joaquim Noronha (PRP)

Projeto de Lei, de autoria da deputada Aderlânia

A concessão de horário especial ao servidor da

A deputada Bethrose (PMB) encaminhou à apre-

Projeto de Indicação 40/17, de autoria do deputa-

Noronha (SD), assegurando a implantação de

administração pública direta e indireta que te-

ciação da Assembleia Legislativa dois projetos de

do Joaquim Noronha (PRP), aprovado na Assem-

medidas de informação e proteção às gestantes

nha cônjuge, filho ou dependente com deficiên-

indicação que tratam da realização de exames gra-

bleia Legislativa, assegura ao consumidor o direito

e parturientes contra a violência obstétrica, foi

cia, proposto por meio de projeto de indicação

tuitos na rede pública de saúde. O projeto 91/16

de não fornecer seus dados pessoais do tipo en-

aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará.

15/17, foi aprovado na Assembleia. A iniciativa

propõe a realização dos exames Parcial de Urina

dereço, RG, CPF e comprovante de renda a esta-

De acordo com a proposta, atos que ofendem,

do deputado Bruno Pedrosa (PP) estabelece que

Tipo I e Creatinina Sanguínea para as pessoas que

belecimentos comerciais, quando da efetuação de

de forma verbal ou física, às mulheres gestantes e

para gozar do horário especial o servidor deverá

constituem o grupo de risco de Doença Renal

pagamento na modalidade à vista ou em cartão de

parturientes, antes, durante ou após o parto, são

apresentar comprovação da deficiência emitida

Crônica. Já o 39/17 obriga hospitais, maternidades

crédito e débito. De acordo com o projeto, quan-

considerados violência obstétrica. Frases agressi-

por junta médica oficial. Por tratar-se de um pro-

e estabelecimentos congêneres da rede pública de

do a compra for por meio de cartão de crédito ou

vas, recriminações, discriminação, agressão físi-

jeto de indicação, para virar lei, a medida tem que

saúde do Estado a oferecer, gratuitamente, exame

débito, ficará o estabelecimento autorizado a so-

ca, psicológica, humilhação, procedimentos mé-

ser encaminhada pelo governador à apreciação do

conhecido como “teste da orelhinha”, nas crianças

licitar somente documento ou identificação com-

dicos coercivos ou não consentidos, entre outros.

Poder legislativo na forma de projeto de lei.

nascidas em suas dependências.

probatório de titularidade do cartão.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

O projeto garante às mulheres, a certeza de que

Bruno Pedrosa argumenta que a lei federal nº

Em 2015, 10% da população mundial foi aco-

Com a medida, busca-se evitar a prática ilegal e

quando entram em trabalho de parto, elas têm o di-

13.370/ 2016, já estende o direito a horário es-

metida de doença renal crônica. A gratuidade

abusiva por parte de alguns estabelecimentos co-

reito de serem atendidas de forma digna e respon-

pecial ao servidor federal que tenha cônjuge, fi-

do exame na rede pública para pessoas do gru-

merciais que condicionam a venda ou fornecimen-

sável. Deverão ser afixados cartazes informando

lho ou dependente com deficiência de qualquer

po de risco, ou seja, portadores de Diabetes, Hi-

to de produtos e serviços à efetivação de cadastros

os números de telefones para denúncia nos casos

natureza e sem necessidade de compensação

pertensos, Obesos e Maiores de 50 anos, pode

ou de dados pessoais. Pelo projeto, além de se tor-

de violência obstétrica. “Toda grávida tem direito

de horário. No Estado também já existe a lei nº

ajudar na prevenção da doença. Já a gratuidade

nar ilegal, a exigência pode resultar em notificação

a um atendimento respeitoso e humanizado. Tem

11.160/1985, que concede a servidora estadual,

no teste da orelhinha, realizado 48 horas após

pelos órgãos de Defesa do Consumidor. Reinciden-

direito a ser recebida por profissionais e serviços de

mãe de excepcionais, o direito ao afastamento

o nascimento do bebê, pode ajudar a detectar

te, o estabelecimento, após a primeira notificação,

saúde capacitados e que respeitem a mulher. O nas-

do trabalho, até duas horas diárias. A proposta

se ele tem alguma dificuldade auditiva e evitar

receberá uma segunda notificação em conjunto

cimento de um filho é um evento marcante na vida

aprovada amplia esse direito de horário especial

problemas na sua fala e aprendizado.

com uma multa de R$ 5 mil. Numa terceira noti-

de uma mulher”, disse a deputada.

ao servidor público em geral.

ficação o estabelecimento poderá ser interditado.

