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Mesmo com restrições da 
pandemia, ALRN mantém 
alta produtividade em 2021
ATIVIDADE PARLAMENTAR. Balanço do 1º semestre aponta que número de projetos aprovados e convertidos em diplomas 
normativos já passam de 150. Também já são mais de 2.120 matérias processadas, entre projetos de lei, projetos de 
resolução, projetos de decreto legislativo, requerimentos e demais espécies legislativas; foram 1.535 no ano anterior

ALRNALRN

DIVULGAÇÃO

Escola da 
Assembleia anuncia 
cursos online para 
próximo semestre

Teconologia: 
potiguares terão 
acesso às leis do RN 
pelo smartphone

PÁG 7 | Grade abarcará duas 
Pós-Graduações lato sensu 
(especializações), continuidade 
do Projeto Conexão Parlamento 
e, capacitação profissional; aulas 
seguem não-presenciais 

PÁG 10 | Intuito é que do celular, 
qualquer pessoa consiga visualizar 
a lei de seu interesse e sua situação 
— se vigente ou não; basta buscar  
por palavras chaves, por autor ou 
ano, de forma prática e rápida
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O primeiro período legislativo 
de 2021 tem revelado um 
maior número de demandas 

apresentadas pelos deputados, quan-
do comparado ao mesmo período de 
2020. Já são mais de 2.120 matérias 
processadas pela Casa, entre projetos 
de lei, projetos de resolução, projetos 
de decreto legislativo, requerimentos 
e demais espécies legislativas, contra o 
total de 1.535 no ano anterior.

Nesse sentido, a retomada das ati-
vidades parlamentares em formato 
híbrido, com o uso do Plenário para 
a deliberação das matérias em trami-
tação na Casa e a discussão no âmbito 
das Comissões Parlamentares, também 
tem refl etido no número de projetos 
aprovados e convertidos em diplomas 
normativos, que já somam o total de 
155. Tais números, tomados em con-
junto, evidenciam a boa produtividade 
parlamentar no ano em curso.

Mas a alta produtividade, explica 
a diretora legislativa, Tatiana Men-
des, não quer dizer que atividade 
parlamentar não tenha sido de algu-
ma forma impactada pelas medidas 
de combate ao novo coronavírus. 
O distanciamento social obrigou o 
Parlamento Potiguar a se readequar, 
a adotar um sistema de deliberação 
totalmente virtual para os momentos 

de maior isolamento e, assim que pos-
sível, a fazer uma retomada gradativa 
nas atividades presenciais, acompa-
nhada de um rígido controle sanitário 
a fi m de preservar a vida de deputados 
e servidores.  

“Ainda assim, a rápida resposta 
dada pela Assembleia possibilitou 
que os trabalhos legislativos nunca 
fossem interrompidos. Com o de-
senvolvimento de ferramenta própria 
para a apresentação, tramitação e 
acompanhamento de matérias, assim 
como para a deliberação remota, os 
trabalhos parlamentares têm alterna-
do momentos em formato totalmente 
virtual e em formato híbrido, garanti-
do a participação de todos deputados”, 
ressaltou Tatiana. “Bem por isso, po-
de-se afi rmar que o Poder Legislativo, 
capitaneado pela gestão de seu presi-
dente, o deputado Estadual Ezequiel 
Ferreira, forneceu os meios materiais 
para a continuidade dos trabalhos 
legislativos, de modo que as medidas 
de distanciamento não impactaram 
negativamente na atividade parla-
mentar”. 

Projetos 
De acordo com Tatiana Mendes, 

os decretos legislativos aprovados pela 
Assembleia renovando o Estado de 
Calamidade Pública do Estado e dos 
Municípios foram matérias de grande 
relevância, uma vez que conferiram a 
autorização para que os aludidos entes 
federados obtivessem acesso a ferra-
mentas de gestão fi scal para lidar com 
os desafi os da pandemia. 

Somado a eles, a Lei nº: 10.823/21, 
oriunda do Processo Legislativo 
0734/2020 (Projeto de Lei: 073/2020), 

de iniciativa da deputada Cristiane 
Dantas instituiu o Programa Especial 
de Alimentação Estudantil, voltado ao 
fornecimento de alimentação aos alu-
nos devidamente matriculados na re-
de estadual de ensino público, durante 
o período excepcional de interrupção 
ou suspensão das atividades presen-
ciais nas escolas estaduais.

“Por fi m, há de se destacar tam-
bém a Lei nº 10.860/21, originada no 
Processo Legislativo 0141/21 (Projeto 
de Lei 012/21), de iniciativa do De-
putado Hermano Morais, que dispõe 
sobre penalidades a serem aplicadas 
pelo não cumprimento da ordem de 
vacinação dos grupos prioritários, de 
acordo com a fase cronológica defi ni-
da no plano de imunização contra a 
Covid-19.”

ALRN mantem alta 
produtividade no 1º 
semestre com 155 
projetos aprovados
BALANÇO. Mesmo com 
medidas de restrição por 
causa da pandemia da 
covid-19, ALRN processou 
2120 matérias neste semestre

O alto número de projetos 
revela, segundo a diretora 
legislativaTaniana Mendes, 
a rápida resposta dada pela 
Assembleia na pandemia 

PROPOSITURA ......................... TOTAL

LEIS ORDONÁRIAS .........................135

LEIS COMPLEMENTARES ................03

RESOLUÇÕES ...................................03

DECRTOS LEGISLATIVOS ................12

EMENDAS CONSTITUCIONAIS ...........-

ATO DO PRESIDENTE ......................02

TOTAL GERAL  ...............................155

PROPOSITURAS APROVADAS 
EM 2021



TERÇA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2021
agorarn.com.br 3LEGISLATIVO

ALRN



4 LEGISLATIVO TERÇA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2021
agorarn.com.br

O Rio Grande do Norte está com obras 
importantes de segurança hídrica 
em curso e os deputados estaduais 

têm acompanhado de perto as ações para 
fi nalização dos equipamentos no interior do 
estado. No fi m do mês de junho, os parla-
mentares foram às cidades de Pau dos Fer-
ros, no Alto Oeste, e Jucurutu, no Seridó, 
prestigiar solenidades com a presença do 
presidente Jair Bolsonaro, onde a população 
vibrou com a garantia de que o abastecimen-
to de água na região irá melhorar.

Em Pau dos Ferros, os deputados esta-
duais Galeno Torquato (PSD), Tomba Farias 
(PSDB), Albert Dickson (PROS), Getúlio 
Rêgo (DEM) e Coronel Azevedo (PSC) 
acompanharam a agenda presidencial na 
cidade, que incluiu a assinatura da ordem 
de serviço para início das obras do Ramal 
Apodi, que integra Eixo Norte do Projeto de 
Transposição do Rio São Francisco e abaste-
cerá o RN, Paraíba e Ceará. O equipamento 
vai fortalecer o abastecimento de água em 32 
municípios do Rio Grande do Norte, além 
de 13 na Paraíba e nove no Ceará, benefi -
ciando 750 mil pessoas. Também ampliará 
em 700 mil hectares a área para agricultura 
irrigada na região. O investimento federal no 
empreendimento é de R$ 938,5 milhões.

Os 32 municípios potiguares benefi cia-
dos serão Água Nova, Alexandria, Antônio 
Martins, Apodi, Felipe Guerra, Frutuoso 
Gomes, Governador Dix-sept Rosado, Itaú, 

João Dias, José da Penha, Lucrécia, Luiz Go-
mes, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, 
Mossoró, Olho d’Água do Borges, Paraná, 
Pau dos Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael 
Fernandes, Riacho da Cruz, Riacho de San-
tana, Rodolfo Fernandes, São Francisco do 
Oeste, Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, 
Taboleiro Grande, Tenente Ananias, Umari-
zal e Viçosa.

“Além de benefi ciar o Estado levando 
água para mais de 30 municípios, a obra 
vai benefi ciar a todos com produção, traba-
lho e renda”, disse o deputado e presidente 
da Frente Parlamentar das Águas, Galeno 
Torquato. “Essas obras signifi cam sonho, 
emprego e desenvolvimento. É um momen-
to de lucidez do presidente que, com essa 
obra, passa a dar dignidade ao povo desse 
sertão”, analisou o deputado Tomba Farias. 
“Essa é uma obra que diz respeito a um so-
nho do povo de Pau dos Ferros e de toda 
região Oeste. Vem cristalizar tudo que nossa 
gente esperou por mais de 50 anos. Hoje ela 
começa a sair do papel”, disse emocionado o 
deputado Getúlio Rêgo.

Os deputados também comemoraram a 
assinatura da Ordem de Serviço para a revi-
são do Projeto Executivo da Barragem Poço 
de Varas, localizada no município Coronel 
João Pessoa, pleito antigo dos parlamentares 
potiguares. O projeto original foi elaborado 
pelo Departamento Nacional de Obras Con-
tra as Secas (Dnocs) há dez anos e precisa 
passar por atualização do levantamento ca-
dastral e estudos ambientais. O investimento 
federal nesta primeira etapa será de R$ 1,07 
milhão. Quando concluída, a previsão é que 
a barragem garanta abastecimento a 42,4 mil 
pessoas, além de contribuir com pequena 
irrigação, piscicultura e lazer.

“O Governo Federal não tem medido 
esforços para garantir ao RN segurança 
hídrica, com a construção e continuidade 

de obras importantes como a Barragem de 
Oiticica e o Ramal Apodi. Esse é um sonho 
de décadas que está sendo realizado pelo 
presidente Jair Bolsonaro”, disse o deputado 
estadual e membro da Frente Parlamentar 
das Águas da Assembleia Legislativa, Coro-
nel Azevedo.

Já em Jucurutu, o foco dos parlamentares 
e da visita presidencial foi a obra da Barra-
gem de Oiticica. O presidente Jair Bolsonaro 
assinou a liberação de R$ 38,2 milhões para 
a conclusão das obras. Na solenidade, o de-
putado Nelter Queiroz (MDB) foi um dos 
representantes do Legislativo e enalteceu a 
importância de Oiticica.

Com mais de 20 cidades do Seridó 
sofrendo com falhas no fornecimento, a 
escassez de água atrapalha também o de-
senvolvimento econômico local. Por isso, 
os deputados entendem que a obra poderá 
colaborar para que indústrias de maior por-
te se instalem na região, gerando emprego e 
renda aos potiguares. 

Atualmente, o empreendimento está 
com 90,81% de execução e receberá águas 
do Eixo Norte do Projeto de Integração do 
Rio São Francisco. A previsão é de conclu-
são até dezembro deste ano, benefi ciando 
cerca de 330 mil pessoas de oito cidades do 
Rio Grande do Norte: Jucurutu, Caicó, Tim-
baúba dos Batistas, São Fernando, Jardins de 
Piranhas, Cruzeta, São José do Seridó e São 
José do Sabugi. 

“A Barragem é sonhada pela população 
há mais de 70 anos. E agora, com a deter-
minação do Governo Federal, conseguimos 
viabilizar essa obra tão importante e neces-
sária, que gera emprego e renda para a nossa 
região do Seridó”, disse Nelter Queiroz, res-
saltando também a felicidade pela impor-
tância da obra para o Seridó e ainda para 
a região do Vale do Açu, com redução dos 
riscos de inundações.

Deputados comemoram 
liberação de recursos 
para obras importantes 
no interior do estado
RECURSOS HÍDRICOS. Na presença 
do presidente da República, Jair 
Bolsonaro, parlamentares do Rio 
Grande do Norte puderam vistoriar 
o andamento de importantes obras 
nas cidades de Pau dos Ferros, no 
Alto Oeste, e Jucurutu, no Seridó
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Presidente da República, Jair 
Bolsonaro, visitou o interior 

do RN no dia 24 de junho; 
palarmentares potiguares    

acompanharam a comitiva 
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A Escola da Assembleia Le-
gislativa do RN (EALRN) já 
tem sua programação para o 

semestre letivo 2021.2. Neste segun-
do semestre, a grade abarcará duas 
Pós-Graduações lato sensu (especia-
lizações), a continuidade do Projeto 
Conexão Parlamento e, ainda, a 
execução de cursos de capacitação 
profi ssional. Ainda não há previsão 
de retorno das aulas no formato pre-
sencial, sendo os cursos, portanto, 
ministrados na modalidade online.

Na parte de especializações, a 
Escola da Assembleia vai ministrar 
os cursos de “Direito, Tecnologia e 
Informação” e “Gestão de Segurança 
Pública e Cidadania”. Os editais se-
rão publicados em breve, trazendo 
informações, como carga horária, 
disciplinas, duração dos cursos e 
período de inscrições.

Com relação ao Projeto Cone-
xão Parlamento, ele continua a todo 
vapor neste 2021.2. Iniciando o ciclo 
de aulas, no dia 03 de agosto, será re-
alizado o curso de Empreendedoris-
mo (8h/aula), na cidade de Apodi, 
região do Oeste Potiguar. Já no dia 
06 de agosto é a vez de Guamaré, 
região Central, com a “Jornada Pe-
dagógica de Educação Parlamentar”, 
que passará também pelos municí-
pios de Portalegre – Alto Oeste - (03 
de setembro); Mossoró e Baraúna 
– Oeste - (01 de outubro); Currais 
Novos – Seridó - (05 de novembro); 

fi nalizando em Parnamirim (03 de 
dezembro). 

O Conexão Parlamento ainda 
irá, no dia 07 de agosto, a São José de 
Mipibu, levar a “Formação Continu-
ada em Tecnologias Educacionais” 
(8h/aula). Nos dias 10 e 11/08 irá a 
Mossoró ministrar o “Programa de 
Desenvolvimento de Gestores”, com 
16 horas de aula, além do “Curso 
Básico de Licitação” (8h/aula), nos 
dias 17, 18 e 19 de agosto, nos mu-
nicípios de Santa Cruz, Cruzeta e 
Campo Grande, respectivamente.

Por fi m, na área de Capacitação 
Profi ssional, a Escola vai ofertar cur-
sos em diversos campos de interesse, 
tanto para seus servidores quanto 
para a população do Rio Grande do 
Norte. 

A jornada começa no dia 03/08, 
com o curso “Soluções para realiza-
ção de eventos durante a pandemia” 
(4h/aula). Em seguida, de 09 a 18 de 
agosto, a Escola promove o curso de 
“Planejamento Estratégico e Gestão 

da Estratégia para Organização Pú-
blica”, de forma exclusiva para seus 
servidores. 

Também serão ministrados os 
seguintes cursos: A arte de argu-
mentar: entre a razão e a emoção 
(12h); Formulação e gestão de in-
dicadores de desempenho (24h) – 
exclusivo para servidores; Gestão do 
tempo e produtividade (8h); Marke-
ting pessoal e profi ssional (4h); O 
poder da comunicação na prática 
(8h); Desenvolvimento de líderes 
(8h); Gestão de riscos em processos 
de trabalho (20h) - exclusivo para 
servidores; Relacionamento inter-
pessoal (8h); Cerimonial, protocolo 
e relações públicas (20h); Técnicas 
para redação de leis; Redação Ofi -
cial; e A comunicação interpessoal 
no mundo digital.

Para ter acesso ao calendário e se 
inscrever nos cursos, basta acessar 
http://www.al.rn.gov.br/escola_da_
assembleia ou baixar o aplicativo 
“Escola da Assembleia”.

Conexão Parlamento e especializaçõe
na Escola da Assembleia no segundo
EDUCAÇÃO LEGISLATIVA.
Com a pandemia da 
covid-19, a ALRN expandiu 
seus projetos educativos - 
sobretudo os que acontecem 
de maneira virtual; para o 
segundo semestre, com o 
avanço da vacinação em 
todo o estado, iniciativas 
devem ganhar novo gás 

Conexão Parlamento, 
continua a todo vapor 
neste 2021.2. Iniciando 
o ciclo de aulas, no 
dia 03 de agosto, será 
realizado o curso de 
Empreendedorismo (8h/
aula), na cidade de 
Apodi, região do Oeste 
Potiguar. 

Para o segundo semestre, estão 
previstas pós-graduações, 
capacitações profissionais e o 
Conexão Parlamento (parceria 
com legislativos municipais) 
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O volume de coletas para 
doações de sangue no país 
caiu cerca de 10% em meio 

a pandemia da Covid-19. Em 
2019, o número de coletas de bol-
sas de sangue chegou a 3.271.824. 
Já em 2020, esse total caiu para 
2.958.665. Os dados foram divul-
gados em junho pelo Ministério 
da Saúde, mês celebra a doação de 
sangue. E foi também pela data, 
que a Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte fez sua parte 
para reforçar os bancos de sangue 
do estado. 

No dia 11 de junho, foi lançada 
a campanha de conscientização e 
incentivo à doação de sangue, dis-
seminada através dos veículos le-
gislativos e das redes sociais. “Falta 
sangue para pacientes de todas as 
idades em procedimentos cirúrgi-
cos e tratamentos de patologias de 
saúde que precisam de transfusão 
de sangue em todo o Estado”, desta-
cou o presidente da Assembleia Le-
gislativa, Ezequiel Ferreira (PSDB). 
Não houve lançamento com audi-
ência pública, em razão das medi-
das de distanciamento da covid-19. 

Também em junho, foi realiza-
do o “Dia D” no Centro de Doação 
de Sangue - Hemovida, em Natal, 
com o apoio da ALRN. Na ocasião, 
mais de 50 homens e mulheres da 
Associação dos Doadores de San-
gue e Medula Óssea do RN (Ado-
san). Para Paulo Neris, presidente 
da Adosan e recordista em doação 
de sangue, ter a Assembleia Legis-
lativa na causa da doação incenti-
vando e conscientizando a popula-
ção sobre a importância de doar é 
engrandecedor. No momento em 
que estamos vivendo, essa ação do 
Legislativo vem ajudar a salvar mi-
lhares de vida”

De acordo com a porta voz 
do Hemovida, a assistente social 
Ângela Cely, a ação da Assembleia 
Legislativa provoca na sociedade a 
consciência da doação de sangue, 
no momento mais crítico da saúde 
do RN. “Hoje, por exemplo, o nos-

so estoque está com apenas 50% de 
sua capacidade e um incentivo co-
mo esse ajuda a manter nossa mis-
são que é salvar vidas”, ressaltou.

O “Dia D” de doação de san-
gue, reuniu doadores dos municí-
pios de Tangará, Goianinha, Can-
guaretama, Pedro Velho e Alto do 
Rodrigues, como o motorista Ivo 
de Aquino Rocha, 52 anos, que 
veio trazendo o grupo de Alto do 
Rodrigues e decidiu doar pela pri-
meira vez. “Essa é uma forma de 
ajudar ao próximo. Vou fazer a ex-
periência, se Deus quiser vou fi car 
doando sempre que puder”, frisou.

A necessidade de doação de 
sangue no Brasil é alarmante: a 
cada 15 minutos, uma pessoa 
precisa de sangue. E no período 
de pandemia, a realidade piorou 
pela recomendação de as pessoas 
fi carem em casa e ainda procu-
rar centros de doação de san-
gue. “Precisamos conscientizar 
e mobilizar as pessoas para o ato 
fundamental de doar sangue. O 
nosso alerta é para a doação de 
sangue hoje”, comenta o presi-
dente da Assembleia Legislativa, 
Ezequiel Ferreira.

Doação 
Segundo informações da Saú-

de, podem doar sangue pessoas 
entre 16 e 69 anos (desde que a 
primeira doação tenha sido feita 
até 60 anos) que estejam pesando 
mais de 50 kg. Para menores de 
18 anos, é necessário o consenti-
mento dos responsáveis. É preci-
so levar documento de identidade 
original, com foto recente, e é re-
comendado ligar no hemocentro 
ou ponto de coleta mais próximo 
para agendar horário.

Pessoas com febre, gripe ou 
resfriado, diarreia recente, grávi-
das e mulheres no pós-parto não 
podem doar temporariamente. 
Quem teve Covid-19 pode doar 
sangue depois de 30 dias de cura, 
mas há outras situações que im-
pedem a doação. 

ALRN incentiva do
CAMPANHA. Para enfrentrar 
os baixos estoques de 
sangue no estado — 
agravados com a pademia, 
a Assembleia  Legislativa 
lançou companha de 
incentivo à doação de 
sangue no RN, com 
realização do “Dia D” 

Cerca de 50 pessoas doaram 
sangue no “Dia D” da doação, 
realizado com apoio da 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte 
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Criada em 2 de fevereiro de 1835, 
a Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte já propôs e 

aprovou milhares de leis que regem a 
sociedade, como a Constituição Es-
tadual, por exemplo. Essa legislação, 
composta por leis ordinárias e comple-
mentares poderão, em breve, ser con-
sultadas pela população, fruto de um 
trabalho que vem sendo desenvolvido 
pela Casa, através da gestão sempre fo-
cada na Transparência e no livre acesso 
à informação, marca da gestão do presi-
dente Ezequiel Ferreira (PSDB). 

“Já temos no site todas as leis com-
plementares e estamos trabalhando, de 
forma avançada, para disponibilizar 
todas as leis ordinárias aprovadas pela 
Casa. O intuito é que do celular, qual-
quer pessoa tenha acesso a essas leis, sua 
situação, se vigente ou não, por palavras 
chaves, por autor ou ano, de forma práti-
ca e rápida”, explica a diretora Legislativa, 
Tatiana Mendes Cunha. 

No portal da Assembleia (www.al.rn.
leg.br), no ícone Legislação, a população 
já pode consultar leis complementares 
desde 2017 e todas as leis ordinárias 
aprovadas em 2020 e 2021. O técnico do 
setor, Luciano Faria, confi rma que ainda 
este ano este o compilado completo de 
leis já estará disponível. 

ELegis
A Assembleia Legislativa, em agosto 

de 2019, já havia lançado eLegis, um 
sistema eletrônico que gerencia a ativi-
dade legislativa de forma digital, desde 
o nascimento no gabinete parlamentar, 
seguindo todo o trâmite, até o arquiva-
mento, sem uso de papel e sem possi-
bilidades de extravio ou interferência 
manual. Desenvolvido pelo setor de 
Gestão Tecnológica da Casa, o sistema 
também faz parte do Planejamento Es-
tratégico da Assembleia, que visa dar 
mais transparência a todos os atos do 
Poder Legislativo.

Ferramenta da Assembleia 
possibilitará que população 
tenha acesso a leis pelo celular
TECNOLOGIA. Intuito é que, 
do celular, qualquer pessoa 
tenha acesso às leis, sua 
situação  — se vigente ou 
não  —, buscando 
por palavras chaves, por 
autor ou ano, de forma 
prática e rápida. No portal, 
as leis aprovadas já podem 
ser consultadas

Diretoria Legislativa confirma 
que ainda este ano o compilado 
completo de leis estará 
disponível para acesso nos 
smartphones  

DIVULGAÇÃO
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Na breve interrupção da ati-
vidade legislativa, com o re-
cesso parlamentar previsto 

em regimento interno, a Assembleia 
Legislativa dá uma pausa nas sessões 
ordinárias, audiências públicas e co-
missões parlamentares. 

Estas atividades, que vêm sendo 
realizadas de forma híbrida (presen-
cial e remota) devido à pandemia, 
fi carão em recesso apenas entre os 
dias 18 e 31 de julho. 

O recesso, no entanto, é apenas 
parlamentar. As atividades adminis-
trativas têm continuidade em todos 
os setores da Casa conforme estabe-
lecido em ato da Mesa Diretora para 
o período pandêmico. 

O parlamento estadual vai 
chegar ao fi nal do primeiro semes-
tre deste ano legislativo com um 
balanço positivo das atividades e 

plenamente adaptado ao sistema 
híbrido de funcionamento. Nos ga-
binetes parlamentares, as atividades 
desenvolvidas por servidores da área 
jurídica, de comunicação e assesso-
ramento parlamentar (a maioria) 
são virtuais, como o ingresso em 
requerimentos e projetos de lei na 
plataforma do eLegis.

Além dos projetos de lei e re-
querimentos, durante a primeira 
metade de 2021 os parlamentares se 
debruçaram sobre temas relevantes 
para a sociedade potiguar, como 
Saúde, Educação, Economia, Admi-
nistração Pública, entre outros, que 
foram tema das audiências públicas. 

Os debates, que dão encaminha-
mentos ou soluções a problemas 
que estão na pauta do RN, já são 
uma marca do parlamento estadual 
e contaram com a presença dos mais 

variados segmentos e representantes 
de órgãos públicos e instituições e 
foram realizados de forma híbrida, 
seguindo os protocolos sanitários e 
mantendo a pauta atualizada sobre 
os temas.

No mesmo período do ano pas-
sado, ainda início da pandemia, os 
deputados decidiram pela interrup-
ção do recesso, dando seguimento às 
atividades para dar celeridade às ma-
térias mais urgentes na pauta do RN. 
Em condições normais, esta pausa é 
importante para que deputados pos-
sam desenvolver seus trabalhos em 
suas bases, buscando subsídios para 
sua atuação ao longo do mandato.

Até 2014, o recesso parlamentar 
do primeiro semestre era de um 
mês. Após Projeto de Resolução da 
Mesa Diretora, esse período foi en-
curtado, passando a ser de 15 dias.

Recesso parlamentar segue 
padrão regimental do Congresso
CONSTITUCIONAL. Entre 18 
e 31 de julho, haverá pausa 
na realização das sessões 
ordinárias, audiências 
públicas e comissões 
parlamentares; atividades 
administrativas continuam

A
LR

N
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Assim como acontece na esfera 
Federal, os deputados estadu-
ais da oposição no Rio Grande 

do Norte pretendem investigar, atra-
vés da instalação de um CPI, supostos 
atos da governadora Fátima Bezerra 
na condução do enfrentamento à co-
vid-19 que implicariam em infrações 
político-administrativas. Um docu-
mento assinado por 10 deputados foi 
protocolado no último 27 de maio. 
Contudo, no último dia 1º, por 13 
votos a 10, o plenário da Assembleia 
Legislativa,  acatou requerimento de 
autoria do deputado Francisco do 
PT, líder do Governo do RN na Casa 
Legislativa, adiando por cinco sessões 
a nomeação dos membros, fi xação de 
data para reunião e eleição dos cargos 
de presidente e vice-presidente e de-
signação de relatoria. 

A medida adia a instalação da 
CPI, que pode começar efetivamen-
te após o retorno do recesso parla-
mentar, de acordo com o deputado 
Kelps Lima (SSD). Ele explica que a 
“ideia dos deputados que assinara o 
pedido de CPI é fazer um trabalho 
sério, investigativo e propositivo 
para o Rio Grande do Norte”. Além 
disso, ele reforça ainda que não há 
intenção “começar a CPI com pré-
-julgamentos. Escolhendo a quem 
acusar e buscando provas para cul-
pá-la. Vamos investigar os fatos e, 
aí sim, chegaremos as pessoas que 
por ventura tenha feito algo errado”, 
assinalou. 

Para Francisco do PT, em resposta 
aos deputados que questionaram seu 
pedido de adiamento, existem outras 
ferramentas de investigação instaladas 
na Assembleia Legislativa que pode-
riam ter um trabalho mais efi caz e que, 
segundo ele, estão paradas. “Existem: 
a Comissão da Saúde, a Comissão de 
Fiscalização da Covid, por exemplo, 
que há meses não se reúne para tratar 
do tema. O que reforça que não neces-
sitamos de mais um instrumento de 
investigação”, fi nalizou, em sessão do 
último dia 6. 

A CPI é uma comissão temporá-
ria, destinada a investigar fato certo e 
determinado, que tem fundamento no 
art. 43 da Constituição Estadual. Assi-
naram o documento de 71 páginas os 
deputados Gustavo Carvalho (PSDB), 

José Dias (PSDB), Kelps Lima (SDD), 
Cristiane Dantas (SDD), Getúlio Rêgo 
(DEM), Tomba Farias (PSDB), Coro-
nel Azevedo (PSC), Subtenente Eliabe 
(SDD), Nelter Queiroz (MDB) e Gale-
no Torquato (PSD).

De acordo com o Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte, ao presidente 
cabe a análise inicial do requerimento 
para verifi cação dos requisitos: 1) fato 
certo e determinado bem detalhado, 
referente a um acontecimento rele-
vante para a vida pública, econômica 
e social, mas excluídos os fatos relacio-
nados ao Governo Federal e aos Mu-
nicípios em situação de intervenção; 
2) quantidade mínima de assinaturas: 
8 deputados; 3) prazo certo e não su-
perior a 120 dias;

Após a análise dos fatos, o presiden-
te deverá despachar: a) mandando para 
publicação (se presentes os requisitos); 
b) ou devolvendo ao deputado autor 
do requerimento por não ter descrito 
fato relevante, certo e determinado. 
Se aprovado, o requerimento vai para 
Mesa Diretora fi xar a quantidade de 
membros. Os integrantes da CPI serão 
nomeados por resolução, ouvidos os 
líderes e suas indicações. O presidente 
da CPI deverá ser eleito, a quem caberá 
a indicação do relator. Se o presidente 
for da maioria, deverá indicar o relator 
pela minoria, e vice-versa.

Histórico 
A Comissão Parlamentar de In-

quérito (CPI) que vai investigar os gas-
tos do governo estadual será formada 
por cinco deputados, sendo três da 
oposição. Os nomes foram indicados 
em 30 de junho. A bancada indicou os 
deputados Kelps Lima (Solidarieda-
de), Gustavo Carvalho (PSDB) e Ge-
túlio Rêgo (DEM). Já a bancada gover-
nista indicou os deputados Francisco 
do PT e George Soares (PL).

Segundo Kelps Lima, que lidera o 
grupo de oposição, a reunião de líderes 
defi niu que o bloco de oposição deve-
rá indicar o presidente da CPI e a ban-
cada do governo fi cará com a relatoria. 
Também segundo parlamentar foram 
detectados, até agora, 12 processos de 
compras na Secretaria de Saúde com 
indícios de improbidade, totalizando 
R$ 73 milhões em contratos. 

Instalação de CPI da Covid no R
INVESTIGAÇÃO . Análise de 
contratos do Governo do 
Estado para enfrentamento 
da pandemia da covid-19 
passa por adiamento 
aprovado em votação; 
parlamentares devem 
retomar trabalhos nesta 
semana ou após recesso 
parlamentar 

Parlamentares acataram por 13 
votos a 10 requerimento adiando 
por cinco sessões nomeação 
dos membros, fixação de data e 
eleição dos cargos da CPI



TERÇA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2021
agorarn.com.br 13LEGISLATIVO

RN é adiada por cinco sessões 
ALRN
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A atualização do site resulta de um trabalho conjunto 
que, além de webdesigners, analistas de sistemas e 
técnicos de informática, envolve jornalistas. Fora a 
parte tecnológica, a boa experiência do usuário se dá 
também em outra frente: a produção dos conteúdos
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Com o novo site institucional, 
a Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte 

(ALRN) ultrapassa os quesitos “tec-
nologia” e “transparência”, atingindo 
algo ainda maior: a sensação de 
pertencimento. Cheio de inovações 
que encurtam as distâncias entre os 
cidadãos e o trabalho parlamentar, o 
Legislativo escancara as portas para 
os norte-rio-grandenses, que, não 
só terão acesso a todas as ações, mas 
poderão sentir-se mais presentes no 
processo.

Essa aproximação entre cidadãos 
e parlamentares, acontece a partir 
de inovações tecnológicas. Dessa 
vez, foram implantadas as técnicas 
mais avançadas de UX (User Ex-
perience), sigla que, em português, 
signifi ca “Experiência do Usuário”. 
O objetivo é facilitar a navegação, 
depois de identifi car as difi culdades 
e desejos dos próprios usuários. Esse 
feedback é contínuo, assim como as 
otimizações. 

O novo site foi pensado de ma-
neira que sua navegação seja intui-
tiva, com o internauta sendo guiado 
de acordo com seus interesses. Ago-
ra, os serviços estão cada vez mais 
fáceis de serem acessados, como a 
Procuradoria Legislativa e o Procon, 
disponibilizando informações e ser-
viços de maneira rápida e simples a 
todos. 

Além disso, também no portal 
é possível acompanhar o andamen-
to em tempo real das atividades da 
Casa, seja através do sinal da Rádio 
Assembleia ou da TV Assembleia, 
que também está disponível na NET 

e em canal aberto.
Os internautas podem ter acesso 

a imagens e assistir a programação, 
com todos os pronunciamentos 
em plenário, audiências públicas e 
projetos de lei que são divulgados 
para todos que têm acesso à rede 
mundial de computadores. Na pro-
gramação, além de programas de 
entretenimento, esportes e jornalís-
ticos, todas as audiências públicas, 
sessões solenes e sessões são trans-
mitidas, contribuindo para que os 
potiguares acompanhem a atuação 
dos parlamentares.

Ainda nos serviços, a nova fer-
ramenta também congrega em um 
mesmo espaço os serviços e de-
partamentos mais demandados do 
Legislativo.  Assim, também foram 
agrupados os canais de acesso ao 
Memorial, Escola da Assembleia, 
Boletim Eletrônico, Portal da Trans-
parência, e acesso interno para o 
servidor. 

No visual, além do novo layout, 
o site dá opções para navegação 
em modo noturno, redução de lu-
minosidade e até mudanças nos 
tamanhos das fontes, contribuindo 
para que a leitura seja cada vez mais 
confortável.

Além de todas as alternativas 
no portal, as redes sociais e aplica-
tivos de trocas de mensagens têm 
sido ferramentas importantes para 
aproximar a população do Poder 
Legislativo. Através do Whatsapp, 
o boletim informativo diário, com 
notícias produzidas pela Comuni-
cação, é destinado a 900 jornalista e 
milhares de potiguares.

Novo site da 
Assembleia facilita 
navegação 
INOVAÇÃO  | Não importa de qual aparelho o cidadão acesse “www.al.rn.leg.br”, 
ele sempre encontrará um design limpo, dinâmico e sem falhas; mundanças 
foram implementadas no início do mês de maio

900
jornalistas recebem 
diariamente notícias 
atualizadas da ALRN

Usando técnicas 
avançadas de UX, novo 
layout traz inovações 
tecnológicas que 
tornam navegação 
dinâmica, fácil e intuitiva; 
atualização cumpre  
cronograma estratégico 
2021 estabelecido para 
2021DE COMUNICAÇÃO 
ÀS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA AUDITIVA

TALLYSON MOURA 
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