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Política
GOVERNO DO ESTADO

A Assembleia Legislativa apro-
vou, ontem, Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) do Esta-
do alterando o que diz respeito à
nomeação e provimento de car-
gos públicos, além da criação ou
extensão de qualquer benefício
funcional, nos três Poderes do
Estado, incluindo na lista Minis-
tério Público, Defensoria Públi-
ca e Tribunais de Contas.

Apartirde agora,anomeação
de servidores e o provimento de
cargos no serviço público ficam
condicionadosàexistênciadere-
cursos necessários. E no tocante
a benefício ou vantagem funcio-
nal e despesas referentes a agen-
tes públicos estaduais, no âmbi-
to dos três poderes (Executivo,
Legislativo e Judiciário), quan-
do importar em gasto público,
dependemdaaprovaçãoemleie
da previsão na lei orçamentária
anual, incluindo a existência de
recursos necessários ao custeio
da despesa correspondente.

Antes de ser aprovada, a pro-
postarecebeuemendas.Oproje-
to original enviado pelo Gover-

no à Assembleia colocava que a
nomeaçãotambém estaria sujei-
taaumasegundaleiaseraprova-
da pelos parlamentares. “Do jei-
to que veio era uma verdadeira
amordaça e feria a Constituição
Nacional bem como a do Esta-
do”, disse Audic Mota (PMDB).

“A medida interferia direta-
mente nos poderes, quando vin-
culava qualquer nomeação ou
provimento de cargo público a
uma lei específica na Assem-
bleia, que votaria criando o car-

go, autorizando o concurso e de-
pois disso, no momento em que
o órgão, que tem autonomia ad-
ministrativa para nomear, preci-
sava de nova lei da Assembleia
permitindo a nomeação”.

Entendimento
A mudança no texto ocorreu
após entendimento da liderança
dogovernocommembrosdaCo-
missão de Constituição e Justiça
da Assembleia. “Foi um trabalho
conjunto que resultou numa lei

melhortrabalhada”,relatouovi-
ce-líder do governo, o deputado
Júlio César Filho (PTN). Ele afir-
ma que a alteração era necessá-
ria para cumprir preceitos da Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Alterada, a PEC foi votada e
aprovada em dois turnos, como
mandaoRegimento.“Apósolou-
vável entendimento do Governo
de que a ideia inicial acarretava
em prejuízos, submetendo-a a
um processo de lapidação, não
haveria razão para desaprová-
la”, disse o peemedebista Walter
Cavalcante. Apenas o deputado
Renato Roseno se absteve. Ele
defendia que a proposta poderia
ser melhorada.

Magistério
Aindaontem,osdeputadosapro-
varam cinco outras mensagens
do Executivo e seis projetos de
iniciativaparlamentar.Ficouins-
tituída após apreciação a nova
tabeladevencimentosdosprofis-
sionais de nível superior atuan-
tes na educação básica.

Com a aprovação, a gratifica-
ção por efetiva regência de clas-
se para o professor da educação
básicadenívelsuperior,inciden-
te“exclusivamente” sobre oven-
cimento base, passa a vigorar
nos seguintes percentuais: 10%
a portadores de títulos de licen-
ciatura plena; 15% aos que têm

espacialização,desdequeascen-
didos funcionalmente em razão
do mesmo título; 20% aos que
possuem diploma de mestre, as-
cendidos em função do título; e
40% a doutores. Durante o está-
gioprobatórionãohaveráascen-
são funcional.

Agricultura
Além da mensagem benefician-
do os professores, foi aprovada
matéria que trata da criação da
Política de Aquisição de Alimen-
tos da Agricultura Familiar per-
mitindo que órgãos da adminis-
tração pública, encarregados da
alimentação dos hospitais, uni-
dades de medidas socioeducati-
vas, abrigos, casa de privação de
liberdade e quartéis, adquiram
gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar. O Governo quer
garantir que 30% dos gêneros
alimentícios sejam oriundos da
agricultura familiar.

Outra matéria aprovada é a
que institui o Conselho Estadual
de Acompanhamento e Contro-
le Social do Fundeb. O Conselho
Estadual de Direito da Criança e
do Adolescente, o Conselho Tu-
telar, o Ministério Público Esta-
dual e o Poder Legislativo Esta-
dual, do Conselho de Acompa-
nhamento do Fundeb, passam a
acompanhar as atividades e reu-
niões como observadores.

Os parlamentares aprovaram
ainda a indicação do advogado
Jardson Saraiva Cruz para o car-
go de conselheiro do Conselho
Diretor da Agência Reguladora
dos Serviços Públicos Delegados
do Ceará (Arce). Foi acatado
também projeto que autoriza o
Chefe do Poder Executivo a re-
verter imóvel doado anterior-
mente pelo Estado ao Patrimô-
nio do Município de Marco.

MinistérioPúblico,
DefensoriaPúblicae
TribunaisdeContas
tambémsãoalcançados
pelaaprovaçãodaPEC

EDUCAÇÃO

Anomeaçãode
servidores e o
provimento de
cargos no serviço
público ficam
condicionados à
existência de verbas

Vereadores analisaram, em reu-
niões de comissões conjuntas,
ontem, cinco projetos de lei en-
viados pelo prefeito Roberto
Cláudio (PDT), que tratam de
medidas nas áreas da educação,
cultura e saúde. Três devem ser
votados em plenário na próxima
semana, enquanto outros dois
projetostiveramatramitaçãopa-
rada por pedido de vista.

Na comissão conjunta de
Constituição e Educação, foi
aprovada matéria que disciplina
o pagamento da Gratificação de
Permanência em Serviço para
servidores da educação e a que
altera composição do Conselho
de Acompanhamento e Contro-
le Social do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Edu-
cação e Valorização de Profissio-
nais da Educação (Fundeb).

Osparlamentaresfizeramres-
salvas ao projeto sobre a Gratifi-
cação de Permanência em Servi-
ço, apontando a necessidade de
emendasparacorrigirdiscordân-
cias.A proposituragarante quea
gratificação será devida a todos
os servidores do Núcleo de Ativi-
dades Específicas da Educação
lotados no Sistema Municipal e
tambémaosservidoresàdisposi-
ção do gabinete do prefeito, da
Secretaria Municipal de Gover-
no,daSecretariadeFinanças,de
Planejamento,OrçamentoeGes-
tão, da Controladoria e Ouvido-
ria, da Procuradoria Geral e do
Instituto de Planejamento.

Gratificação
ParaRonivaldo Maia (PT), não é
justo que professores afastados
do ambiente de educação rece-
bam uma gratificação paga pelo
Fundeb. O presidente da Comis-
são de Justiça, Carlos Mesquita,
propôs acordo para que o proje-
to só fosse para votação após a
liderança do Governo negociar
emenda que se estenda a profes-
sores de todas os setores.

AL aprova PEC que altera
nomeação no serviço público

Comissão
aprova
projeto do
prefeito

Dificuldade
JUNTAR.QuandoRobertoMesquita fezaadvertência, os
governistaschamavamosaliadosparagarantiremo
quorumdevotação.Aoposição jáestava todapresente

Base
ALIADA.OdeputadoRobertoMesquita foi sarcástico,
ontem,aochamaraatençãodo líderdoGovernonaAL,
EvandroLeitão, paracolocarsuabancadanoplenário

OtextodaPECfoialteradoapósentendimentoda liderançado GovernodoEstado commembrosda Comissãode
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