CÂMARA DOS DEPUTADOS
Projeto de Lei nº

/2013

(Do Sr. André Figueiredo – PDT/CE)

Autoriza o Poder Executivo a
instituir
campus
da
Universidade
Federal do Ceará no Município de
Itapipoca, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei autoriza o Poder Executivo a
instituir o Campus Universitário de Itapipoca, da Universidade Federal
do Ceará (UFCE).
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir
o Campus Universitário de Itapipoca, da Universidade Federal do Ceará
(UFCE), com sede no Município de Itapipoca, no Estado do Ceará.
Art. 3º O Campus Universitário de Itapipoca da
Universidade Federal do Ceará (UFCE) terá o objetivo de ministrar o
ensino superior nos diversos campos do saber, nas diferentes formas e
modalidades, desenvolver pesquisas nas diferentes áreas do
conhecimento, e promover a extensão universitária.
Art. 3º A estrutura organizacional, a definição dos
cursos e a forma de funcionamento do Campus Universitário de
Itapipoca, da Universidade Federal do Ceará (UFCE), observarão o
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e
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serão definidas nos termos do Estatuto da Universidade Federal do
Ceará.
Art. 4º A contratação de pessoal deverá obedecer o
disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO
De acordo com os dados do último Censo realizado
pelo IBGE, o Município de Itapipoca conta com uma população superior
a 116 mil habitantes, distribuída em uma área geográfica acima de
1.600 Km². O município é dividido em 12 distritos: Itapipoca (sede),
Arapari, Assunção, Baleia, Barrento, Bela Vista, Calugi, Cruxati,
Deserto, Ipu Mazagão, Lagoa das Mercês e Marinheiros, e a sua
economia está baseada no seu parque industrial, com cerca de 40
indústrias, e no setor de serviços.

Itapipoca tem passado, na última década, por
transformação na sua economia, tornando-se um dos principais
centros de comércio do interior do nordeste, atraindo a instalação de
várias empresas na cidade, com reflexo no preço do metro quadrado
da sua área comercial, que, hoje, é um dos mais elevados do interior
do Ceará. Entre as empresas instaladas em Itapipoca, vale mencionar
as filiais das maiores redes varejistas do País.

Embora o nível de crescimento econômico das
cidades de médio porte no Ceará ainda esteja na casa de um dígito, ao
contrário da Capital, vale ressaltar que a expansão econômica de
Itapipoca encontra-se no patamar daqueles municípios que fazem
parte da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e que sempre
puxaram a economia estadual, entre os 15 maiores Produtos Internos
Brutos (PIB) do Estado.
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Outra questão que merece destaque é o fato de
Itapipoca estar dotada de um bom sistema viário, facilitando o acesso
à capital e a outros municípios. A distância entre Itapipoca a Fortaleza
é de 138 km pela CE 168 e CE 085, e 122 km pela CE 354 e BR 222. A
cidade conta ainda com um sistema adequado de transporte para o
fluxo de passageiros das cidades vizinhas, o que contribui para
consolidar Itapipoca como centro regional de compras e negócios.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) é
considerada um polo de excelência em desenvolvimento e pesquisa,
sendo referência na região Norte-Nordeste.

É considerada uma das mais bem avaliadas do País
pelo Ranking IGC (Índice Geral de Cursos) de 2012 do MEC, e
classificada como uma das 20 melhores instituições de ensino da
América Latina.

A UFC tem procurado, desde sua implantação,
contribuir efetivamente com o desenvolvimento regional, atuando nas
áreas de ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, e
mantendo os campi no interior do estado: Campus Juazeiro do Norte,
Campus Barbalha, Campus Sobral, e Campus Quixadá.

A intenção de implantar um Campus Universitário
em Itapipoca vem de longa data, já tendo sido apresentada, inclusive,
uma Emenda de Bancada, nº 71070012, à LOA 2012, no valor de R$
25.500.000 (vinte e cinco milhões e quinhentos mil reais) com esse
objetivo. Pelo fato de a iniciativa não ter prosperado, estamos
apresentando o presente projeto de lei, o qual cria, não só para a
cidade de Itapipoca, mas para toda a região em que se encontra,
grandes benefícios, ampliando a oferta de ensino superior à população
e, ao mesmo tempo, gerando o conhecimento científico e tecnológico
necessário ao processo de desenvolvimento da região em que o
município está inserido.
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Em face do exposto, pedimos o apoio dos nobres
pares para a aprovação da propositura em epígrafe.

Sala das Sessões, em

de

de 2013.

ANDRÉ FIGUEIREDO
PDT/CE
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