ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESUMO DO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 2015
APRESENTAÇÃO
Apresento nesta sessão plenária o relatório das atividades realizadas pelas subdiretorias – assim como
órgãos e departamentos subordinados – da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
ao longo do ano de 2015. O objetivo é dar clareza às ações executadas. O documento é um resumo da
1ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura.

A Alerj procura, cada vez mais, ampliar e consolidar sua política de diálogo com a sociedade como forma
de aperfeiçoamento da democracia. Por meio de ferramentas de comunicação diversas, informa a
população fluminense a respeito das atividades parlamentares, os acontecimentos desta Casa e recebe
as mais diversas categorias e movimentos da sociedade civil que têm aqui acolhida permanente.

Esta Casa notabiliza-se por ser um parlamento de vanguarda. Foi pioneira em temas como o fim do
nepotismo, lei de cotas, passe livre e fim do voto secreto. Em 2015, manteve esta tradição, aprovando
leis importantes para a sociedade, protagonizando ações inovadoras, como o aplicativo Carteirada do
Bem, e, sobretudo, contribuindo para a harmonia entre os Poderes e o desenvolvimento social do Rio
de Janeiro, que passa por uma das crises econômicas mais graves da sua história.

O relatório será apresentado na seguinte ordem:

1. ATIVIDADE LEGISLATIVA
2. ATIVIDADE DAS COMISSÕES
3. COMUNICAÇÃO
4. CULTURA
5. TV ALERJ
6. FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO
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DIREÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
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13.
DECLARAÇÕES FINAIS

1. ATIVIDADE LEGISLATIVA

Foram encaminhadas à Alerj em 2015, 84 mensagens, sendo 72 de autoria do Poder Executivo, nove
do Poder Judiciário e três do Ministério Público. Pelos deputados, foram apresentados 17 Propostas de
Emenda à Constituição Estadual, 17 Projetos de Lei Complementar, 1.267 Projetos de Lei, 216 Projetos
de Resolução, 135 Indicações Legislativas, 1.934 Indicações Simples, 141 Requerimentos Numerados,
48 Requerimentos de Informações, 258 Requerimentos sem Número, 244 Moções e 895 Ofícios
relacionados aos mais diversos assuntos. Dos 304 autógrafos oriundos dos Projetos de Lei aprovados
pela Casa e elevados à sanção governamental, 47 receberam vetos totais, dos quais 35 foram rejeitados;

e 20 vetos parciais, dos quais sete foram rejeitados.

Em relação às Proposições apresentadas, vale sempre destacar que todas constam com seu texto
integral e relatório pormenorizado de tramitação no sistema informatizado da Casa, que é replicado para
a internet, proporcionando ao público interessado acesso fácil e completo à produção legislativa do
Parlamento Fluminense.

Quanto aos Diplomas Legais sancionados ou promulgados no decorrer do ano legislativo,
contabilizamos um total de 185 Leis Ordinárias, dentre essas 35 foram promulgadas pela ALERJ após
rejeição de veto, dois Decretos Legislativos e 182 Resoluções.

No tocante às reuniões da Mesa Diretora, foram realizadas no correr do anol até a presente data, um
total de seis reuniões além do período de convocação em caráter permanente, resultando dessas
reuniões a confecção e publicação de 489 despachos apostos aos Processos Administrativos apreciados,
25 Editais, além de 6.809 Atos Específicos relativos a nomeações e exonerações de cargos
comissionados e 14 Atos Normativos.

Quanto às Sessões deliberativas realizadas em Plenário, ocorreram 118 Sessões Ordinárias e 14
Extraordinárias Deliberativas, para as quais foram providenciados e distribuídos aos Senhores
Deputados os avulsos de todas as matérias discutidas e votadas.

2. ATIVIDADES DAS COMISSÕES

A Alerj possui 36 comissões permanentes que, em 2015, realizaram 213 audiências públicas, 297
reuniões ordinárias, 144 reuniões extraordinárias e emitiram 2.804 pareceres. O serviço 0800 das
comissões recebeu 66.316 ligações. Deste total, 20,13% correspondem ao Alô Alerj. Já o maior
percentual, 74,6%, refere-se aos assuntos da Comissão de Defesa do Consumidor (Codecon). O setor
de telecomunicações foi mais uma vez líder das queixas feitas pelos consumidores, com 33,8% das
reclamações nos últimos 12 meses.
A Codecon recebeu 11.874 reclamações no último ano. Deste total, 8.084 dos casos já foram
solucionados, ou seja, 68,08%. Outros 3.790 estão em andamento (31,92%).

Em 2015, também foram criadas nove Comissões Especiais, onze Comissões Parlamentares de
Inquérito e seis Comissões de Representação. Nestas comissões, foram emitidos 3.000 ofícios. Foram
ouvidas 140 pessoas em 250 reuniões ordinárias, 30 audiências públicas e 18 visitas técnicas em 8
municípios do Estado do Rio de Janeiro.

3. COMUNICAÇÃO

A Subdiretoria de Comunicação Social da Alerj promoveu em 2015 mudanças estruturais visando a uma
maior eficiência de resultados no que tange à área de imprensa. Já em relação ao reposicionamento da
Alerj como marca (branded content), o lançamento, em novembro, do aplicativo Carteirada do Bem, e a
ação Cidadão Consciente, na semana da luta da pessoa com deficiência, em setembro, fazem parte do
esforço de reposicionamento de imagem da Casa.

A linha de comunicação buscou significar seu approach, mostrando ao cidadão que as leis aprovadas
pela Alerj têm relação direta com o seu dia a dia e que a Casa está engajada em temas relevantes, como
a questão da acessibilidade. Até o início de dezembro, 40 mil pessoas haviam feito o download do
aplicativo Carteirada do Bem, segundo a loja Android.

Foi criada, em outubro, a Rádio Alerj na web, acessível também através do aplicativo Rádio Alerj
disponível para smartphones. As reportagens são distribuídas por meio da agência Rádioweb, que tem
2.200 rádios afiliadas em todo o Brasil, sendo 51 no Estado do Rio, em 30 cidades. Entre 1° setembro e
30 novembro, foram produzidas 174 matérias. Destas, 139 foram veiculadas também na Radioweb, já
que 35 foram publicadas exclusivamente na Rádio Alerj.

No que se refere às redes sociais, a mudança na estratégia de postagem no Facebook – limitando o
número de posts, fazendo peças atrativas e selecionando horários e assuntos para postagem – gerou
não apenas um aumento significativo no número de seguidores - que passou de 10.730 para 19.355
seguidores. Mais importante: houve incremento substancial do engajamento na página: ao longo do ano
125.122 de alcance, interação e impressões. No Twitter, nossos seguidores passaram de 43.325 para
45.610. E foi criada uma página da Alerj no Instagram em abril, que chega em dezembro com 781
seguidores. A Comunicação passou a monitorar as menções à Casa nas redes sociais com a ferramenta
Oracle SRM.

4. CULTURA

A Cultura foi destaque em 2015 na Alerj. O Palácio Tiradentes, museu vivo da história do Legislativo,
entrou para o cenário cultural do Centro Histórico do Rio de Janeiro e incluiu suas atividades no
calendário cultural da cidade. O ano de 2015 iniciou as preparações para a agenda cultural de 2016, que
marcará os 90 anos do Palácio Tiradentes. A exposição permanente Palácio Tiradentes: Lugar de
Memória do Parlamento Brasileiro recebeu, de janeiro a novembro, mais de 44 mil visitantes, entre
brasileiros e estrangeiros - sendo mais de 7 mil de diversos países da América Latina, EUA e Europa.
Passaram pelo Tiradentes, também, 12 mil alunos das redes pública e privada. Desde a abertura da
exposição, em 2010, foram 228.774 visitantes.

Além disso, um calendário cultural de exposições, música, dança e teatro foi realizado pela SubdiretoriaGeral de Cultura. Alguns dos destaques: projeto Música no Museu, com apresentação de diversos
artistas, com início em abril; espetáculo teatral Tiradentes, nem tudo que parece é, do projeto Porto de
Memórias, que reuniu cerca de 2 mil pessoas em duas apresentações nas escadarias da Alerj, também
em abril; passeio cultural por pontos turísticos da Praça XV para celebrar os 89 anos do Palácio
Tiradentes; entrada da Casa no Passaporte Cultural Rio 450 anos; participação no Festival Internacional
de Harpas – X Rio Harp Festival, que atraiu 300 visitantes em três edições; exposição Chacrinha, quem
não se comunica se trumbica, vista por 3.500 pessoas, entre outras.

O setor atualizou a programação visual cultural do Tiradentes, com nova fachada e sinalização interna
dos espaços históricos. Participou também da edição do Circuito Cultural Rio Ônibus, em que ônibus
gratuitos circulam por pontos turísticos do Centro. Com isso, em apenas um dia do circuito, o Palácio
recebeu 976 pessoas. O coral de funcionários da Casa, que conta com 20 participantes, fez 12

apresentações em 2015.

5. TV ALERJ

Em 2015, a TV Alerj completou 11 anos de funcionamento e reformulou a grade de programação,
preparando a emissora para a abertura do sinal, prevista para o primeiro semestre de 2016. São 24
horas de programação por canal a cabo, pelo satélite StarOne e internet. A TV Alerj prioriza a
transmissão ao vivo das sessões ordinárias, extraordinárias; audiências públicas das comissões
permanentes, temporárias e CPIs, permanecendo, em média oito horas por dia ao vivo.

A identidade visual do canal passou por mudanças, com a inclusão de tarjas explicativas em
transmissões de comissões, sessões no plenário e solenes. Além disso, foram criados seis programas:
Cidades; Arena Esportiva; Jornal da Tarde ao vivo; Educação; Nosso Bem; Cultne na TV. Foram
reformulados quatro programas.

A TV Alerj realizou, em parceria com a Câmara dos Deputados e a Associação Brasileira de Tvs e Rádios
Legislativas (Astral), o Seminário Rede Legislativa de Rádio e TV Digital. Foi assinado acordo de
concessão para obter o canal aberto e digital. Com isso, a TV Alerj chegará em sinal digital e gratuito
para a população de Campos.

Durante o ano, também foram realizadas ações para a retomada do processo de implantação do canal
aberto em parceria com o Senado, como a apresentação do pedido oficial de licenciamento ambiental
para a instalação do transmissor da TV Senado e TV ALERJ, no Sumaré. Esse convênio vai permitir,
além da instalação de um canal aberto de televisão, de uma rádio FM da Assembleia Legislativa que
terá o sinal compartilhado com o Senado Federal.

6. FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO ESTADO DO RIO JORNALISTA ROBERTO
MARINHO

Em 2015, o Fórum realizou 11 eventos no Palácio Tiradentes, com um público de 1.081 cidadãos.
Destaques para o seminário Lixo Zero, que reuniu importantes ambientalistas de diversos países, e para
a parceria com as comissões de Orçamento e de Tributação para a apresentação das perspectivas da
economia fluminense para 2016, realizada por representantes dos segmentos da indústria, agricultura,
comércio, turismo e trabalho. Outros dez eventos externos realizados por parceiros contaram com o
apoio do Fórum. Em pauta, a importância da qualificação dos gestores municipais de esportes e as
oportunidades que as Olimpíadas trazem para as cidades fluminenses; a atuação em quatro ações
sociais no Complexo da Maré, e os debates realizados pela Câmara Metropolitana, além do Emtech
Brasil, evento internacional de inovação realizado em parceria com o MIT. Também foram realizadas 17
reuniões de Câmaras Setoriais e veiculados 22 programas Rio em Foco.

O Fórum contribuiu, ainda, para a adesão da Alerj à Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P),
promovendo uma série de ações, como a pesquisa que ajudou a orientar as prioridades da agenda do
legislativo estadual, a mobilização dos departamentos administrativos e o ingresso na Rede Rio de
Sustentabilidade. Entre as medidas já adotadas está a instalação da Ecofont em todos os computadores
da Alerj e o estímulo à adoção pelos departamentos dessa fonte como preferencial nos documentos

emitidos, a adesão de vários departamentos ao projeto de redução drástica do uso de copos plásticos e
a impressão frente e verso como a padrão, a distribuição de adesivos e a realização de campanhas de
sensibilização dos gabinetes e departamentos para a adoção de medidas simples como desligar os
monitores quando não estiver usando o computador ou desligar as luzes ao sair.

7. PARLAMENTO JUVENIL

O Parlamento Juvenil tem por objetivo possibilitar aos alunos da rede estadual de ensino a vivência do
processo democrático, mediante participação em uma jornada parlamentar na ALERJ, em que os
estudantes tomam posse e atuam como deputados. Pela primeira vez, as inscrições para o projeto foram
online, com número recorde de inscritos: 515. Foram eleitos 83 parlamentares, sendo sete reeleitos da
edição anterior.

Em 2015, os parlamentares participaram de cursos de Oratória e Comunicação; Liderança e Formação
Política, em parceria com o Fórum; e um curso de Planejamento, em parceria com a Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, além de encontro com o vice-governador Francisco Dornelles. Os jovens
apresentaram proposta de reformulação do projeto de resolução que instituiu o Parlamento Juvenil, que
foi votada e aprovada na sessão de encerramento.

Os três projetos aprovados foram dos seguintes parlamentares juvenis: Luiz Eduardo de Souza Leite
Trancoso Daher, de Maricá, prevê multa em casos de agressão contra a mulher, com verba redirecionada
a instituições de apoio às vítimas; Ryan Macário Moreira, de Nova Friburgo, exige que estágios em sala
de aula, obrigatórios para a formação de professores, passem a ser integrados em ambientes com ao
menos um aluno com deficiência; Wini de Moura Miguel, de Sumidouro, visa ao incentivo a pesquisas
científicas nas instituições educacionais do Estado.

8. ESCOLA DO LEGISLATIVO

Criada em 2001 para contribuir com o aperfeiçoamento da prática e da teoria legislativa por meio da
formação de quadros técnicos para o Parlamento, a Escola do Legislativo do Rio de Janeiro (Elerj)
promove desde a educação fundamental de jovens e adultos até cursos de pós-graduação, passando
por treinamentos de curta duração e formação teórica em assuntos legislativos. Em 2015, a Elerj
promoveu 32 atividades de fevereiro a dezembro. Foram 1.321 inscritos em 23 cursos e treinamentos,
oito palestras e seminários e uma exposição artística, somando mais de 1.300 horas de atividades.

Além de cursos de informática, línguas estrangeiras, noções de direito administrativo, planejamento e
do pré-vestibular social em parceria com a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à
Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ), a Elerj também organizou palestras sobre temas
importantes como a saúde da mulher e a prevenção ao câncer de mama masculino.

A Escola também participou de dois encontros promovidos pela Associação Brasileira das Escolas do
Legislativo e de Contas (Abel). Além disso, estabeleceu convênios com a Escola de Magistratura do
Estado do Rio de Janeiro (EMERJ) do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), e com a Escola de
Contas e Gestão (ECG) do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

9. GESTÃO ADMINISTRATIVA

A Subdiretoria Geral de Informática é um dos principais instrumentos de modernização do sistema
administrativo da Alerj. Ele é subdividido nos seguintes setores: Desenvolvimento, Painel de Votação
Eletrônica, Rede de Dados e Operações, Help Desk, Alô- ALERJ e Quiosques da Cidadania. O Setor de
Desenvolvimento de Sistemas (DISI) é responsável pelo atendimento de demandas de sistemas feitas
pelos departamentos e gabinetes de deputados e os profissionais dessa área passaram por programa
de atualização.

Foram encomendados os desenvolvimentos dos seguintes sistemas: novo Portal da Alerj na internet,
cuja entrada em operação está prevista para o final de
dezembro de 2015;
novo
aplicativo
para
celulares
(IOS
e
ANDROID) para acesso ao conteúdo de atividades parlamentares e ao perfil dos deputados
estaduais, com previsão de entrada em operação no final de dezembro de 2015; novo Sistema de
Solicitação
de
Manutenção
em
Serviço
de
Telefonia;
novo portal do Parlamento Juvenil, que permite a divulgação das atividades dos parlamentares
mirins,
entre
elas
a
apresentação
de
projetos
de
leis;
finalização da adaptação de sistemas de responsabilidade do DISI para utilizar a nova versão
de banco de dados SQLSERVER 2008 e finalização da adaptação de todos os sistemas de
responsabilidade do DISI para utilização da nova ferramenta para versionamento de objetos da
Microsoft TFS.

O Help Desk atendeu a 8.058 chamados de janeiro a novembro.

A Comissão de Licitações realizou 53 licitações até setembro, distribuídas nas modalidades convite,
concorrência, tomada e pregão presencial. Desse total, 38 processos foram pregões.

10. ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA

A Subdiretoria Geral de Finanças é a responsável pelo acompanhamento e análise da execução
orçamentária da Casa. Estão atrelados ao órgão os departamentos Financeiro, de Contabilidade, de
Planos e Orçamento e de Preparo de Pagamento. Somados os custeios, os gastos com pessoal,
encargos sociais e investimentos, a despesa da Casa no exercício de 2015 foi da ordem de
R$ 607.789.526,52.

Coube à Subdiretoria, entre outras tarefas, controlar e orientar as atividades relacionadas com os
sistemas de administração orçamentária e financeira, contabilidade e movimentação de crédito; registrar
créditos e as alterações orçamentárias; e coordenar e dirigir as atividades relativas à elaboração e
execução orçamentária.

Coube à Contabilidade, entre outras tarefas, elaborar relatórios contábeis, processos de prestação de
contas dos ordenadores de despesas e preparar os quadros quadrimestrais dos limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Coube ao Financeiro, entre outras tarefas, controlar o saldo da conta ao efetuar os pagamentos; prestar
informações de processamento de pagamento quanto a divergências e preparar demonstrativos das
despesas realizadas e da conta bancária.

Coube ao Departamento de Plano e Orçamento, entre outras tarefas, elaborar as propostas de
orçamento anual e plurianual de investimentos da Casa, providenciar expedientes visando a alterações
do orçamento analítico e manter o acompanhamento da execução do orçamento.

Coube ao Departamento de Preparo e Pagamento, entre outras tarefas, elaborar e distribuir os
contracheques e as declarações de rendimentos anuais para o imposto de renda; elaborar e implantar
o pagamento dos deputados, requisitados e comissionados; e verificar o cadastro financeiro para
informação dos processos.
11. DIREÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
Com o apoio e a atuação dos departamentos de Recursos Humanos, Finanças, Administração,
Informática, Assuntos Legislativos, Elerj, Comunicação Social e TV ALERJ, sob a orientação e
supervisão da Diretoria-Geral, bem como também da Secretaria-Geral da Mesa Diretora, dos Gabinetes
da Presidência, do Cerimonial, da Primeira Secretaria e da Procuradoria-Geral, foi possível pautar o
trabalho da Casa com zelo e segurança. Dentro da atribuição de cada setor, foram executadas ações
para que nada faltasse aos parlamentares e ao bom desempenho administrativo superior.

Entre elas estão:
- Modernização do sistema administrativo;
- Projetos, obras e especificações técnicas nos Palácios Tiradentes e XXIII de Julho, garagem de São
Cristóvão e futuras instalações da nova sede da Alerj, na Rua da Ajuda nº 5 (antigo Banerjão). A obra de
modernização do sistema de ar condicionado e restauração externa do Palácio Tiradentes teve início
em 13 de novembro, com cronograma de execução previsto para 18 meses;
- Instrução de cerca de vinte mil processos administrativos, relativos a servidores e ex-servidores,
parlamentares e ex-parlamentares, pensionistas e órgãos externos;
- Sessões Solenes regimentais – num total de 73 – com inúmeras finalidades;
- Eventos cuja participação do Cerimonial, da Portaria, da Segurança e outros setores envolvidos foram
fundamentais;
- Manutenção dos departamentos pela Divisão de Oficina;
- Manutenção das frotas de veículos pelo Departamento de Transporte;
- Organização dos bens patrimoniais;
- Aquisiçõe e serviços do Departamento de Material;
- Trabalho da Biblioteca, como a higienização, conservação, microfilmagem, digitalização e restauração
do acervo bibliográfico. Houve 14.353 atendimentos em 2015 - 10.236 presenciais;
- Programas de treinamento e aperfeiçoamento profissional através de estágios supervisionados de
estudantes dos níveis médio e superior nas áreas humanas, exatas e biomédica;
- Atendimento médico e psicológico, num total de 24.072;
- Participação do Departamento de Segurança, do Cerimonia, da Portaria e outros setores em eventos
internos, políticos, cuturais e atividades diversas.

12. APOIO JURÍDICO

Coube à Procuradoria-Geral da Alerj, em 2015, examinar e emitir parecer sobre diversas matérias ora
relacionadas aos servidores desta Alerj, ora referentes à sua administração. O órgão manteve

permanente acompanhamento dos feitos em curso nos tribunais.

No âmbito judicial, em relação aos processos distribuídos neste ano, representou a Alerj em diversos
feitos, destacando-se 8 Ações Diretas de Inconstitucionalidade, 17 Diretas de Inconstitucionalidade, 05
Reclamações Trabalhistas, 05 Mandado de Segurança e de inúmeros outros tipos de ações, além dos
feitos de anos anteriores que não transitaram em julgado até a presente data, mas que ensejam a
realização de petições, audiências, sessões de julgamento e encontros com Magistrados.

A Procuradoria-Geral também assessorou as Comissões Parlamentares de Inquérito na realização de
seus trabalhos, mediante exame de questões jurídicas acerca das matérias afetas a sua competência
ou até mesmo através da propositura de ação judicial.

13. DECLARAÇÕES FINAIS

Agradecemos a todos os subdiretores, à Procuradoria-Geral, à Secretaria-Geral da Mesa Diretora, à
Chefia de Gabinete e a cada funcionário e órgãos não mencionados desta Casa que permitiram não só
executar toda rotina funcional, mas também realizar ações que julgamos de maior interesse. Desde já,
desejo a todos um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Muito Obrigado.

