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O Anuário do Ceará, em sua edição 2018/2019,
indica os deputados mais influentes na Assembleia

II Conferência da Caatinga reúne produtores,
gestores, pesquisadores e instituições na AL
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Ceará sem Drogas mobiliza mais de 4.500 pessoas
nos seminários de Cruz e Aracati
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Projeto quer instituir a Semana de Conscientização
sobre Brincadeiras Perigosas
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A

presidente do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), ministra Laurita
Vaz, recebeu em audiência no
dia 12/05 uma comitiva de deputados cearenses liderados pelo presidente da Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque (PDT). Os parlamentares buscaram
sensibilizar a ministra para a urgência do
julgamento do mérito da liminar concedida pela Justiça às empreiteiras envolvidas
na construção do Eixo Norte da transposição do São Francisco, paralisando as
obras. A Ministra demonstrou o devido
entendimento do pleito dos parlamentares cearenses perante a Justiça Federal e
se comprometeu a dar atenção especial
ao caso, tão logo chegue aquela Corte.
A visita foi parte da mobilização dos
deputados, proposta por Zezinho Albuquerque no dia 09/05, para conseguir a
retomada imediata das obras da transposição e conclusão do Eixo Norte, que trará
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Deputados Audic Mota (PMDB), Tin Gomes (PHS), Elmano Freitas (PT), Carlos Matos
(PSDB), ministra Laurita Vaz, presidente Zezinho Albuquerque (PDT), deputados Fernanda
Pessoa (PR) e Leonardo Araújo (PMDB)

água para o Ceará. Nessa reunião com 30
parlamentares cearenses, ele aprovou várias medidas a serem adotadas pelo Poder
Legislativo para que as obras sejam retomadas o mais breve possível. As medidas

incluem visitas ao TRF – 5ª Região e STJ
na tentativa de sensibilizar para um julgamento do caso na Justiça de forma rápida.
A suspensão da obra pode trazer sérios
prejuízos ao Estado em curto prazo.

A paralisação aconteceu devido a
uma liminar, concedida pelo Tribunal Regional Federal (TRF)- 5ª Região,
a pedido do consórcio formado pelas
empresas Passarelli, Construção e PB
Engenharia, que discordaram do resultado da licitação. “No momento, o mais
rápido seria o julgamento”, pontuou.
Zezinho Albuquerque explicou
que, caso o TRF não atenda ao pedido dos parlamentares cearenses, eles
irão ao presidente da República, uma
vez que a obra é federal, pedir a elaboração de um decreto de emergência
para dispensar a licitação e retomar
imediatamente a obra. Ele acrescentou ainda que será analisada a possibilidade de o Exército ser acionado
para concluir a obra de transposição.
No âmbito político, atuarão junto aos
representantes do Ceará no Congresso Nacional e aos prefeitos.
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Poder Legislativo cearense realiza Seminário sobre
Segurança Pública
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Assembleia implanta Banco
Eletrônico de Leis Temáticas

notíciAs
Órgão Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - n0 55a, edição abril de 2012.

FERRAMENTA QUE DÁ ACESSO ÀS LEIS PROMOVE A CIDADANIA POR
MEIO DE CONHECIMENTOS DOS DIREITOS E DEVERES DE TODOS

J

á está disponível no portal da Assembleia Legislativa do Ceará o Banco
Eletrônico de Leis Temáticas (BELT).
É um sistema de pesquisa de leis temáticas criado com o objetivo de promover
a excelência na prestação de serviços à
população cearense. Foi idealizado e organizado pela Consultoria Parlamentar,
Coordenadoria e Planejamento de Informática e pela Diretoria Operacional, com
suporte técnico do Instituto de Estudos
e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do
Estado do Ceará (Inesp).
Conforme Lindolfo Cordeiro, diretor
adjunto operacional da Casa o sistema é
importante não só para os setores internos e de direção do Legislativo, mas para

AL Notícias maio

toda a sociedade, que terá agora facilidade de busca de leis atualizadas, tanto
no âmbito federal como no estadual. Ele
destacou a qualidade do trabalho dos
servidores do Poder Legislativo, envolvidos no processo. “Para mim este sistema
é sensacional. Toda a equipe responsável
pelo BELT está de parabéns pelo trabalho
produzido”, disse ele.
O serviço dispõe de um sistema centralizado de informação que permite a
consulta de leis federais e estaduais, bem
como a Constituição Federal, a Constituição do Ceará, o Regimento Interno do Poder Legislativo cearense e as jurisprudências dos tribunais de Contas do Estado e
superiores federais do País.

Ao facilitar o acesso à informação,
o sistema estimula o exercício da cidadania por meio de conhecimentos
dos direitos e deveres de todos. Para
assegurar a sustentação do Banco Eletrônico, foram utilizados sites oficiais,
notadamente, dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário.

NAVEGANDO NO BELT
Para facilitar a navegação, a legislação
está separada por esferas: federal remete o usuário aos sítios institucionais;
estadual - disponibiliza ao usuário a
legislação cearense organizada por
tema, conforme o disposto no artigo
48, do Regimento Interno desta Casa
Legislativa, que trata das áreas de

SAIBA +

atuação das Comissões Permanentes.

No BELT é possível pesquisar: Constituição
Federal, Legislação Federal, Constituição

Acesse o BELT por:

do Ceará, Legislação do Ceará (a partir de

https://belt.al.ce.gov.br.

1984), Regimento Interno, jurisprudências dos

https://belt.al.ce.gov.br/index.php/

tribunais superiores federais e dos tribunais

como-consultar/

de Justiça e de Contas do Ceará.
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A degradação do rio Jaguaribe foi discutida pela
Comissão de Meio Ambiente da Assembleia
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Emissora completa 10 anos ampliando espaço
democrático e acesso da população às ações da AL
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Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na
Adolescência faz primeira audiência pública

APOIO AO SETOR RURAL
EM FACE DA SECA
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DEPUTADOS DISCUTIRAM AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS E
PEDIRAM EXTINÇÃO DA DIFERENÇA DE JUROS COBRADOS ENTRE DIVERSOS MUNICÍPIOS.

A

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realizou no dia
18/03, sessão especial para debater a Medida Provisória 707/15, que
trata da prorrogação dos prazos para a
renegociação das dívidas dos produtores rurais. A sessão foi aberta pelo presidente do Legislativo cearense, deputado
Zezinho Albuquerque (PDT). O debate
contou com a presença do senador Fernando Bezerra (PSB-PE), presidente da
Comissão Mista que discute a MP.
O senador destacou a necessidade de
debater o projeto com representantes dos
segmentos rurais de todo o País. “Nesses
encontros, queremos ouvir as queixas e
demandas dos representantes da agricultura empresarial e da agricultura familiar,
colhendo subsídios para o nosso relatório,
que vai ser apresentado em abril”, disse ele.
O deputado Elmano Freitas (PT)
pediu que fosse extinta a diferença dos
juros cobrados entre os diversos municí-

dos produtores. “Queremos que as condições de pagamento da dívida sejam as
mesmas para todos os produtores rurais.
É preciso também que todas as dívidas
com valores inferiores a R$ 15 mil sejam
perdoadas”, disse ele. Roberto Mesquita
(PSD) pediu atenção da Câmara Federal
no trato “da vida de muitos agricultores
que já perderam muito” com a seca.

Presidente Zezinho Albuquerque (PDT) ao lado do senador Fernando Bezerra (PSB-PE),
presidente da Comissão Mista que discute a Medida Provisória e outras autoridades cearenses.

pios do Estado. Autor do requerimento
que motivou o debate, o parlamentar
petista disse que há juros diferenciados
entre Amontada e Itapipoca, por exemplo, que são municípios vizinhos, nos
empréstimos para os agricultores. Para
ele, isso demonstra como está sendo injusta a atual política de financiamento

do setor rural. O parlamentar lembrou
ainda que os contratos de empréstimos
não levam em consideração os anos de
seca, quando não há produção agrícola.
O deputado Moisés Braz (PT), presidente da Comissão de Agropecuária da
Assembleia, disse que o principal problema dos agricultores é a questão da dívida

PARTICIPANTES
Estiveram presentes ao evento os senadores Eunício Oliveira (PMDB) e José
Pimentel (PT); os deputados federais Raimundo Gomes de Matos (PSDB) e José
Airton (PT); representantes da Ematerce,
do Banco do Brasil, da Associação dos
Prefeitos do Estado do Ceará , do Banco
do Nordeste, Fetraece, Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
MST, Confederação da Agricultura e
Agropecuária do Brasil e o prefeito de Petrolina (PE), Guilherme Coelho.

Órgão Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - n0 67a, edição maio de 2014.
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Órgão Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - n0 34a, edição fevereiro de 2010.
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reformas vão permitir melhor
atendimento à população..

Clara Guimarães, Didio Lopes e Rita Damasceno.
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STJ RECEBE PEDIDO DE CELERIDADE PARA RETOMADA DAS OBRAS DO SÃO FRANCISCO, EM
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O AL Notícias tem como editora geral a jornalista

Assembleia. O Projeto Gráfico é de Alessandro
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Prefeitos cearenses recebem relatório de Comitê
para prevenir assassinatos de jovens
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COM MAIS DE 11 ANOS DE EXISTÊNCIA,
O JORNAL AL NOTÍCIAS SURGIU PARA
DAR MAIOR TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES
REALIZADAS PELO LEGISLATIVO ESTADUAL
Jr., para um veículo de comunicação impresso chegar à centésima edição é um
verdadeiro marco. “O Jornal AL Notícias é
de extrema importância para a atividade
política, pois traz diversas informações
de tudo aquilo que está ocorrendo a nível
regional e nacional. É uma fonte de informação muito útil para os cearenses, pois
mostra o que está acontecendo na atualidade”, complementou.
Com a grande aceitação do periódico,
o jornal passou por várias transformações
e em fevereiro de 2009, mudou o layout e
o formato e passou a se chamar AL Notícias. “Desde sua primeira edição, em maio
de 2007, o jornal vem evoluindo para se
adaptar à demanda da população por informações das atividades do Legislativo.
Passamos por diversas mudanças de layout
deixando a publicação cada vez mais enxuta, leve e factual”, disse a Editora do AL Notícias, jornalista Lúcia Stedile.
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uando a televisão chegou ao
Brasil, em meados dos anos 50,
especulava-se que a era do rádio, maior veículo de comunicação da
época, estaria com os seus dias contados. Da mesma forma, com o surgimento das redes sociais, diziam que o jornal
impresso chegaria ao seu fim. Porém,
nenhum veículo deixou de existir em detrimento do outro, observando-se uma
convergência dos meios.
Criado em maio de 2007, com o nome
de Assembleia Notícias, o jornal tinha o formato tabloide. Seu objetivo era garantir a
transparência e levar informações à população cearense sobre a AL e o trabalho dos
seus representantes eleitos. O presidente
da Casa, deputado Zezinho Albuquerque
(PDT) destacou a importância da publicação: “Gostaria de parabenizar o Jornal AL
Notícias e a todos que constroem a publicação por sua centésima edição. Um resumo
do que aconteceu na Casa Legislativa é feito
mensalmente pelo jornal, trazendo os fatos
mais relevantes, fotos de destaque, ações e
projetos de parlamentares. Desejo mais e
mais sucesso, e que o AL Notícias continue
levando um pouco mais da Casa do Povo
para todos os cearenses”, disse ele.
De acordo com o coordenador de Comunicação Social da Casa, Ilo Santiago
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Atividades e eventos do Legislativo
cearense em imagens

RÁPIDA
Presidente assina
melhorias para
servidores
O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), anunciou no dia 19/06,
a assinatura de medidas sobre melhorias para servidores da Casa. No total,
181 processos que chegaram à Mesa
Diretora foram autorizados, encerrando todas as pendências. O anúncio foi
feito no Auditório Murilo Aguiar.
Foram confirmados 121 abonos de
permanência, 33 gratificações de risco
de vida e 27 processos de titulação: 11
por graduação, quatro por especialização, 11 por mestrado e um por doutorado. O presidente Zezinho Albuquerque
destacou que o empenho dos servidores foi fundamental para a implantação
das melhorias. “Todos os dias, quando
abro as sessões, penso em vocês, na
melhoria de todos os servidores desta
Casa”, ressaltou ele.

QUEM FAZ
MESA DIRETORA
PRESIDENTE - Zezinho Albuquerque (PDT)
1º Vice-presidente - Tin Gomes (PDT)
2º Vice-presidente - Manoel Duca (PDT)
1º Secretário - Audic Mota (PSB)
2º Secretário - João Jaime (DEM)
3º Secretário - Julinho (PPS)
4ª Secretária - Augusta Brito (PCdoB)
SUPLENTES
Robério Monteiro (PDT)
Ferreira Aragão (PDT)
Bruno Pedrosa (PP)
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Uma contribuição inovadora
no combate à violência

Av. Des. Moreira, 2807 | Dionísio Torres
CEP: 60170.900 | Fortaleza – Ceará

TELEFONE
(0XX85) 3277.2500
PORTAL
http://www.al.ce.gov.br
DISQUE ASSEMBLEIA
0800 280 2887
OUVIDORIA
(0XX85) 3257.9797
ouvidoria@al.ce.gov.br
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ASSEMBLEIA ENCAMINHA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA MATERIAL
PRODUZIDO PELO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA

O

material produzido pelo Seminário Internacional sobre Segurança
Pública, realizado pela Assembleia
Legislativa do Ceará entre os dias 5, 6, 7 e 8
de junho, será encaminhado ao presidente da República, aos ministros da Justiça e
da Segurança e a todos os governadores e
presidentes de assembleias legislativas do
Brasil. O material contém os debates, experiências, abordagens e estratégias para
o combate à violência, apresentados nos
quatro dias do Seminário.
A informação é do presidente da AL,
deputado Zezinho Albuquerque (PDT),
que se mostrou satisfeito com a grande
repercussão do evento, que reuniu vá-

rios especialistas e autoridades do Brasil e de outros países como Colômbia,
Portugal e México. Albuquerque participou da mesa “Tecnologia e Inteligência
em Segurança Pública”, que encerrou o
evento, e visitou os stands dos expositores no terceiro andar do Edifício Deputado João Frederico Ferreira Gomes.
O deputado fez uma avaliação positiva
do seminário. “O balanço é altamente positivo. Muitas pessoas me ligaram parabenizando pelo evento, e era isso queríamos
provocar ao discutir um assunto que está
em pauta em todo o Brasil, que é a segurança pública. É um privilégio presidir a
AL e fazer seminário para discutir a segu-

ANUÁRIO 2018/2019 APONTA OS
MAIS INFLUENTES DA AL

Líder do Governo, Evandro Leitão (PDT) indicado como segundo mais influente

Fale com a gente

3

O Anuário do Ceará 2018/2019, lançado dia 21/06 no Centro
de Eventos, traz o resultado de uma pesquisa sobre os deputados
mais influentes na Assembleia Legislativa. A publicação convidou os parlamentares a indicarem três nomes de deputados em
exercício, numa votação secreta. O presidente da AL, deputado
Zezinho Albuquerque (PDT), foi considerado pelos colegas como
o mais influente da Casa, com 27 votos. Esta é a sétima vez consecutiva que Zezinho Albuquerque se destaca na votação.
O segundo mais votado pelos parlamentares foi o líder do
Governo Estadual na Casa, deputado Evandro Leitão (PDT),
com 24 votos. Logo em seguida, com 15 votos, o vice-presidente da AL, deputado Tin Gomes (PDT). De acordo com o jornal
O Povo, responsável pela publicação, entre os 46 deputados estaduais em exercício, 30 foram lembrados pelo menos uma vez
durante a votação.

rança com pessoas que estudam o tema
o ano inteiro, que já contribuíram em outros países por meio de palestras, debates
e também recebendo propostas da sociedade civil”, ressaltou o parlamentar.
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O Seminário Internacional sobre Segurança
Pública começou no dia 5 de junho, com o tema
“Um diálogo pelo direito à vida, à liberdade e
à paz” e foi até o dia oito. Foi o maior evento
do gênero já realizado no Ceará, com 80
convidados e 40 horas de discussões abertas
ao público. A programação contou com seis
mesas, oito fóruns e três conferências.

DIREITO ELEITORAL
É DEBATIDO EM
SEMINÁRIOS REGIONAIS
As novas regras eleitorais e as eleições de 2018 foram
discutidas no dia 21/06, em Sobral, no primeiro de três
Seminários Regionais de Direito Eleitoral. O primeiro da
série deste ano, o 4º Seminário, aconteceu no Centro de
Convenções de Sobral. O 5º e 6º Seminários Regionais de
Direito Eleitoral, nos dias 29 de junho (5º Seminário) e 5
de julho (6º Seminário), nas cidades de Crato e Fortaleza,
respectivamente. Os primeiros três seminários foram realizados em 2016.
“Os seminários debatem temas que são essenciais à
legitimação e à eficácia das normas eleitorais. É muito importante que todos que tenham interesse no assunto participem”, diz o deputado Zezinho Albuquerque (PDT), presidente da Assembleia Legislativa, realizadora dos eventos.
Temas como inelegibilidade, condições de elegibilidade e registro de candidatura, financiamento, arrecadação,
gastos e prestação de contas eleitorais, propaganda eleitoral e direito de resposta na era das redes sociais e os ilícitos eleitorais cíveis e criminais estão na pauta, conforme
destaca o presidente do Instituto Cearense de Direito Eleitoral (Icede), André Costa. Os seminários contam com a
participação de ministros e ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), juízes e servidores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), membros do Ministério Público
Federal e advogados.

7

10

11

1 - Presidente da Assalce, Luís Edson Correia, deputado Manoel Duca e presidente Zezinho Albuquerque, do PDT, deputados Audic Mota (PSB), Tin Gomes (PDT) e diretora geral Sávia Magalhães, no
anúncio da assinatura de melhorias aos servidores 2 – Paulo Quintiliano, PhD, advogado e especialista em Crimes Cibernéticos deu palestra no Seminário de Segurança Pública 3 – Jorge Melguizo,
ex-secretário de cultura cidadão e desenvolvimento social de Medellín, Colômbia, no Seminário de Segurança. 4 – Pesquisador José Alfredo Zavaleta Betancourt, da Universidad Veracruzana, do
México 5 – Mesa de Portugal do Seminário de Segurança Pública 6 – Lancamento do livro 10 anos da FM Assembleia: jornalistas Ilo Santiago Jr., Fátima Abreu, Sílvia Goes e Narcélio Limaverde
7 – Deputada Augusta Brito (PCdoB) na solenidade dos 65 anos do Sindicato dos Jornalistas do Ceará (Sindjorce) 8 – Abertura da II Conferência da Caatinga: Feira dos Saberes e das Culturas da Caatinga.
9 – Deputados Julinho (PPS), Jeová Mota e Sérgio Aguiar (PDT), Renato Roseno (Psol), Mirian Sobreira (PDT) e Anderson Palácio (PPS) 10 – Deputado Elmano Freitas (PT) na visita de alunos da EEF
Virgílio Távora-Promorar 11 – Deputado Ely Aguiar (PSDC) com alunos da Escola Iracema em visita ao projeto Escola no Parlamento
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II Conferência da Caatinga divulga
experiências exitosas no bioma
CENTENAS DE PRODUTORES, GESTORES, PESQUISADORES E INSTITUIÇÕES SE REUNIRAM
NO EVENTO REALIZADO PELA ASSEMBLEIA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO

A

Assembleia Legislativa do Ceará sediou entre os dias 19 e 21
de junho a II Conferência da
Caatinga, reunindo centenas de produtores, gestores, pesquisadores e instituições no evento realizado em parceria com o Governo do Estado. Como
resultado, foi aprovada uma moção de
apoio ao Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (Dnocs) e a Superintendência do Desenvolvimento
Nacional (Sudene), que será enviada ao
Congresso, ministros e a quem assumir
a presidência da República.
Segundo Mailson Cruz, presidente
do Conselho de Altos Estudos da AL,
realizador do evento, há a necessidade de criar instrumentos para o fortalecimento das instituições que são
fundamentais para o desenvolvimento
do Nordeste e da caatinga. O deputa-

Representantes da comunidade indígena Tapeba compareceram ao evento

do Dedé Teixeira (PT), que representava o presidente da AL, deputado
Zezinho Albuquerque (PDT), afirmou
ser necessário tirar da invisibilidade
a luta pela preservação do bioma da

caatinga, iniciativa que precisa ser conhecida e defendida pela população.
Citando a Proposta de Emenda Constitucional nº 504, que propõe que a
caatinga e o cerrado se tornem patri-

mônios nacionais, o parlamentar indicou que a aprovação da proposta seria
uma grande conquista no que se refere
aos orçamentos e projetos.
A II Conferência da Caatinga no Ceará teve como tema “Desenvolvimento humano e sustentabilidade” e como
objetivo propor estratégias para o desenvolvimento humano e a sustentabilidade da caatinga, tendo por referência
os ODS (Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável) que se relacionam com a
problemática da caatinga. Foram apresentadas 48 experiências exitosas em relação à preservação e a recuperação do
bioma, em salas subdivididas em vários
eixos temáticos, e outras 20 experiências
selecionadas foram expostas em banners e vídeos. Simultaneamente ao encontro, foi realizada a Feira dos Saberes
e das Culturas da Caatinga.

Confira as ações e projetos dos parlamentares
BLOQUEIO DE MARKETING

INCLUSÃO DA MULHER

RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS

RADARES MÓVEIS

>> Odilon Aguiar (PSD)

>> Fernanda Pessoa (PSDB)

>> George Valentim (PCdoB)

>> Capitão Wagner (Pros)

O Sistema de Bloqueio de Marketing, desenvolvido

A deputada Fernanda Pessoa (PSDB) apresen-

Projeto de Lei nº 92/2018, de autoria do deputa-

Projeto de Indicação de autoria do deputado Ca-

pelo Ministério Público do Ceará e pelo Programa

tou dia 09\05, o projeto Nª 39/18 que institui

do George Valentim (PCdoB) que dispõe sobre

pitão Wagner (Pros), de número 52/18, determina

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, foi

a Política Estadual de Inclusão da Mulher. A

o reconhecimento no Estado do Ceará de diplo-

a proibição de instalação de radares móveis de

lançado no dia 12/06, no Complexo de Comissões

proposta é um instrumento para garantir os di-

mas de pós-graduação strictu sensu expedidos

forma dissimulada ou em locais que dificultem

Técnicas da Assembleia Legislativa. A ferramenta

reitos da mulher cearense. “A nossa proposta é

em outros países, foi lido na sessão do dia 17/05.

a sua visualização pelos condutores de veículos,

anti-marketing é fruto da Lei n° 16.497, de 19 de

estimular o senso crítico, a igualdade salarial e

A matéria prevê que serão reconhecidos os ca-

nas rodovias estaduais do Ceará, para evitar que

dezembro de 2017, sancionada a partir de uma

de oportunidades no mercado de trabalho, bem

sos de concessão de progressão funcional por

sejam considerados ocultos, camuflados ou invi-

proposta do deputado Odilon Aguiar (PSD), que

como proporcionar acesso igualitário à educa-

titulação, gratificação por titulação, concessão

síveis. Caso seja comprovado que os dispositivos

possibilita aos consumidores o cadastro de núme-

ção, promover a educação familiar que repre-

de benefícios legais decorrentes da obtenção da

foram instalados em desacordo, as infrações se-

ros de telefones ou endereços de e-mail que fazem

sente a mulher, não apenas como dona de casa

titulação respectiva e igual tratamento aos pro-

rão consideradas não comprovadas. Como esses

suas ofertas constantemente, causando uma espécie

ou sexo frágil e transmitir valores de dignidade

fissionais que obtenham titulação equivalente no

equipamentos tem caráter educativo, tem que ser

de transtorno.

e integridade feminina”.

Território Nacional.

visíveis e sinalizados.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

Com o cadastro, que deve ser feito no site do Minis-

Se aprovado, o projeto deve ser aplicado em todo

O reconhecimento será concedido ao requerente, a

Com o projeto, o deputado espera evitar a chama-

tério Público, é criada uma listagem cuja inclusão o

o Estado como política pública. A ideia proposta

partir do momento da solicitação, desde que apre-

da indústria da multa, decorrente de radares e ou-

cidadão poderá requerer, para que não receba SMS,

pela deputada, conforme o texto da matéria inclui a

sente cópia autêntica dos diplomas devidamente

tros equipamentos colocados de forma oculta, ca-

mensagens de texto e e-mails com propaganda. Na

criação de uma Comissão Intersetorial de Inclusão

legalizados pelo Ministério de Relações Exteriores

muflada ou invisível em muretas, atrás de pontes,

prática, fica vedado ao fornecedor apresentar ofer-

da Mulher com a finalidade de assegurar a articula-

do País sede da Instituição que expediu o título, bem

viadutos e placas. Assim, a ocultação dos radares

tas comerciais por meio de marketing direto ativo

ção das ações voltadas à proteção e à promoção dos

como do Órgão competente do Ministério das Re-

móveis gera um grande aumento do número de

ao consumidor cadastrado na listagem. Caso o

direitos, garantida a participação social por meio de

lações Exteriores do Brasil.Para o deputado, “a pro-

multas, o que aponta para um propósito arrecada-

fornecedor não respeite a vontade do consumidor,

conselhos. O texto também estabelece as diretrizes

posição busca desburocratizar a concessão dos be-

tório, na prática. Isso porque, para ele, os radares

ficará sujeito à multa, de acordo com o art. 57 do

da Política de Inclusão da Mulher como apoiar o

nefícios aos detentores de títulos de pós-graduação

devem ter caráter educativo e preventivo e, para

Código de Defesa do Consumidor, e à aplicação de

empreendedorismo e disponibilizar linha de crédi-

obtidos em Instituições de ensino superior de outros

tanto, devem ter uma sinalização apropriada para

medidas administrativas mais severas..

to especial para a mulher empreendedora.

países, dando equivalência aos obtidos no Brasil”.

que o motorista possa ser devidamente orientado.

