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EDITORIAL
Deixando o legado de diversas ações e iniciativas 
que aproximam ainda mais a população do 
Parlamento, o presidente Antônio Henrique (PDT) 
conclui seu segundo mandato à frente da Câmara 
Municipal de Fortaleza com o sentimento de dever 
cumprido. Executando uma gestão que teve como 
princípio a política de “portas abertas”, o presidente 
promoveu a participação social, a transparência e a 
modernização dos trabalhos legislativos, dotando 
a Casa de melhorias infraestruturais que trouxeram 
mais qualidade ao serviço prestado à população.

A gestão de Antônio Henrique é uma das pautas 
desta edição do Câmara Notícias, que destaca 
também a atuação efetiva do Parlamento na 
aprovação da Lei Orçamentária Anual, mecanismo 
que prevê os investimentos feitos pelo Executivo 
ao longo do ano. Para 2023, os vereadores 
autorizaram um orçamento de R$ 10,7 bilhões, que 
serão utilizados, entre outras ações, na construção 
de postos de saúde, de escolas de tempo integral 
e do Cuca Vicente Pinzón.

Nosso informativo abordará ainda a Campanha 
Dezembro Laranja de prevenção ao câncer de 
pele, realizada pelo Departamento de Saúde, 
cujo tema é “O cuidado com a pele é fator de 
proteção à vida” e cujos objetivos são orientar e 
conscientizar as pessoas sobre os sinais da doença. 
O setor também promove campanha educativa aos 
servidores sobre ações preventivas, como o reforço 
da vacinação e o uso de máscaras, retomadas após 
a nova incidência de casos de Covid-19 na capital.

Você também vai conferir as atrações para a festa 
do Réveillon 2023 na cidade, que contará com dois 
dias de evento no aterro da Praia de Iracema, além 
do lançamento do livro “Nossos bairros, Nossa 
Fortaleza”, que faz um mapeamento técnico e 
afetivo da capital. 

Nesta última edição do ano do Câmara Notícias, 
agradecemos a vocês, caros leitores, por nos 
acompanharem ao longo de 2022 e firmamos, 
desde já, o nosso compromisso de continuar 
comunicando e informando a população sobre as 
ações do Parlamento Municipal, em 2023. A todos, 
uma boa leitura e um próspero Ano-Novo!

NOVA MESA DIRETORA ELEITA TOMARÁ POSSE 
NO DIA 1O DE JANEIRO

VEJA A COMPOSIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA: 

O vereador Gardel Rolim (PDT), eleito o novo 
presidente, agradeceu Antônio Henrique por 
todo o apoio e fez um reconhecimento à sua 
gestão pela liderança da Mesa Diretora nos 
últimos quatro anos. “Vossa excelência será em 
breve, e já é por mim, reconhecido como um 
dos maiores presidentes que esta Casa já teve. 
Deixou marcas que a mim cabe superá-las, e não 
será fácil. Marcas muito importantes, que são a 
da humildade, do diálogo, da sensibilidade, da 
construção coletiva, e é uma base que vamos 
seguir, sem falar na construção da Central 
da Cidadania, da Escola do Parlamento e de 
melhorias na infraestrutura”.

O atual presidente reconheceu a escolha do 
sucessor. Antônio Henrique assinalou o preparo 
de Gardel Rolim para assumir o cargo por ele 
ocupado, até o dia 31 de dezembro. “Eu não 
tenho dúvida de que a Câmara Municipal estará 
bem representada por Vossa Excelência e por 

todos aqueles que compõem a Mesa Diretora. 
Fico muito feliz de estar aqui participando desse 
processo, não só presidindo a sessão, mas 
votando e apoiando esse projeto para a cidade 
de Fortaleza e para o Poder Legislativo”, disse.

Gardel Rolim está no segundo mandato como 
vereador de Fortaleza e, desde 2021, atua como 
líder do Governo Sarto na Câmara Municipal, 
sendo o responsável por articular junto aos 
vereadores e ao próprio presidente da Casa as 
matérias de interesse da Prefeitura de Fortaleza. 
A escolha de Gardel também demonstra a força 
do PDT, partido que detém a maior bancada na 
Câmara Municipal de Fortaleza, totalizando 10 
parlamentares.

Ele assumirá, em janeiro, a missão de suceder 
Antônio Henrique, que presidiu a Casa por 
dois mandatos consecutivos entre 2019 e 2022. 
Nesse período, o pedetista deixou como legado 

a maior aproximação do Legislativo Municipal 
dos cidadãos, com a criação de uma série de 
mecanismos de participação popular. Durante 
a gestão de Antônio Henrique, a Câmara 
Municipal realizou seu primeiro concurso público, 
reformulou e inaugurou a Central da Cidadania, 
o estúdio da TV Fortaleza e o Complexo das 
Comissões. Também promoveu uma série de 
atualizações nos trâmites legislativos, entre os 
quais a implementação do protocolo digital, 
regulamentado no novo Regimento Interno, que 
também foi amplamente revitalizado durante a 
gestão.

“A gente sempre trabalhou com as portas 
abertas, buscando ouvir toda a população, 
os vereadores, a Mesa Diretora, que divide 
conosco a responsabilidade de administrar esta 
Casa, e tenho certeza de que isso tudo vai ficar 
registrado aqui na Câmara Municipal”, relatou 
Antônio Henrique.

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, 
vereador Antônio Henrique (PDT), conduziu a 
eleição da nova Mesa Diretora da Casa, que 
deverá ser responsável pelas atividades legislativas 
no biênio 2023/2024. Em votação nominal, os 
43 parlamentares confirmaram a escolha da 
chapa única liderada pelo vereador Gardel Rolim 
(PDT), que assumirá oficialmente a Presidência 
do Legislativo Municipal no dia 1o de janeiro de 
2023, com os demais membros da Mesa Diretora 

também sendo empossados em Sessão Solene.

A votação explicita a liderança do atual 
presidente na condução política do resultado. 
Antônio Henrique foi o principal articulador 
do nome de Gardel Rolim para sucedê-lo no 
comando da Câmara Municipal de Fortaleza. 
Ambos são aliados do Prefeito José Sarto (PDT), 
que, na prática, mantém o grupo político que o 
apoia na condução dos trabalhos da Casa.

Presidente:
Gardel Rolim (PDT)

2o Vice-Presidente:
Renan Colares (PDT)

1o Secretário:
Bruno Mesquita (PROS)

1o Vice-Presidente:
Paulo Martins (PDT)

3a Vice-Presidente:
Cláudia Gomes (PSDB)

2o Secretário:
Fábio Rubens (PSB)

1a Suplente:
Ana Aracapé (PL)

3a Suplente:
Estrela Barros (Rede)

3a Secretária:
Kátia Rodrigues (Cidadania)

2o Suplente:
Dr. Luciano Girão (Progressistas)

A chapa única na disputa obteve 43 votos favoráveis, sendo eleita por unanimidade
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CÂMARA MUNICIPAL PROMOVE CAMPANHA DEZEMBRO LARANJA 
DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PELE

Com o tema “O cuidado com a pele é fator de 
proteção à vida”, a Câmara Municipal de Fortaleza 
promoveu a Campanha Dezembro Laranja de 
prevenção ao câncer de pele. O Departamento de 
Saúde da Câmara realizou a entrega do material 
informativo para vereadores, servidores e visitantes.
A médica da Câmara Municipal, Érika Matos, 
explicou: “O Dezembro Laranja é uma campanha 
de conscientização da prevenção do câncer de 
pele, um dos cânceres mais frequentes no Brasil e 

no mundo. É importante porque o efeito do sol é 
cumulativo. Um sol que a gente pegou na infância, 
na adolescência, no início da idade adulta vai 
acumulando e aumentando o risco”.
“A função do Departamento de Saúde é também 
de conscientizar as pessoas. A pele é uma parte 
muito sensível do nosso corpo. Não devemos nos 
expor ao sol; também é importante ficarmos atentos 
às manchas do nosso corpo. O Departamento 
de Saúde orienta que as pessoas procurem um 

dermatologista para verificar essas situações”, 
declara a coordenadora Lúcia Baima.
Ana Lúcia Oliveira, servidora do setor de Protocolo 
da Câmara Municipal, recebeu o folheto informativo 
e apoiou a iniciativa: “É muito importante 
conscientizar as pessoas na Casa do Povo, pelo 
perigo do câncer. Principalmente em dezembro, 
época em que se iniciam as férias. Esse sol está 
muito quente, às 8h já parece 12h”.

ATENÇÃO ÀS DICAS DE PREVENÇÃO:
• Use protetor solar nas áreas expostas ao sol
• Evite exposição ao sol nas horas de pico: entre as 10h e as 16h
• Use chapéu ou boné de aba larga para proteger o rosto

VEJA QUAIS SÃO OS FATORES DE RISCO:
• Histórico familiar de câncer de pele
• Pessoas de pele e olhos claros com cabelos ruivos ou loiros
• Pessoas que trabalham frequentemente expostas ao sol sem proteção adequada
• Exposição prolongada e repetida ao sol na infância e na adolescência

FIQUE DE OLHO NOS SINTOMAS:
• Uma lesão na pele de aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou 
multicolorida, com crosta central e que sangra facilmente
• Uma pinta preta ou castanha que muda sua cor, textura, torna-se irregular nas bordas e cresce de tamanho
• Uma mancha ou ferida que não cicatriza, que continua a crescer, apresentando coceira, crostas, erosões 
ou sangramento

A PEÇA ORÇAMENTÁRIA DE 2023 TRAZ COMO PREVISÃO A REALIZAÇÃO DAS 
SEGUINTES OBRAS:

CÂMARA APROVA ORÇAMENTO DE R$ 10,7 BILHÕES COM 465 EMENDAS 
PARLAMENTARES
Os vereadores concluíram a votação da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), com uma previsão 
de R$ 10,7 bilhões para o Município de Fortaleza 
em 2023. A peça foi aprovada com 465 emendas 
parlamentares, sendo encaminhada para sanção 
do Prefeito José Sarto (PDT) e publicação no Diário 
Oficial. A proposta estabelece um incremento de 
8% em relação à LOA de 2022, sendo R$ 6,4 bilhões 
correspondentes ao Orçamento Fiscal e R$ 4,3 
bilhões ao Orçamento da Seguridade Social.
Para que a Prefeitura possa investir na cidade e 
na população, é necessário o planejamento de 

um orçamento, indicando quanto e onde gastar o 
dinheiro público municipal no período de um ano, 
com base no valor da arrecadação de impostos. A 
LOA contempla o orçamento fiscal referente aos 
Poderes Municipais, seus fundos, órgãos e entidades 
da administração; à seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela vinculados; além 
das funções de reduzir as desigualdades de território 
do Município.
Dentre as prioridades do Orçamento 2023, 
destacam-se a Saúde, com 27%, seguida pela 
Educação, com 24%. Na sequência, vêm os gastos 

com a Previdência Social (10%), a Administração 
(9%) e o Urbanismo (8%). De acordo com o 
Executivo, o orçamento para o próximo ano visa ao 
enfrentamento das desigualdades socioterritoriais, 
priorizando ações sociais, políticas voltadas para 
a juventude e de fomento ao desenvolvimento 
econômico, melhorias dos espaços urbanos, 
construção de habitações, ampliação da rede de 
educação e da Atenção Primária à Saúde, bem 
como a Primeira Infância e os Direitos Humanos.

Educação: 15 escolas 
construídas (12 escolas 
areninhas), 44 escolas 
reformadas, 5 escolas 

adequadas para o 
tempo integral, 2 
Escolas de Tempo 

Integral construídas, 7 
CEIs construídos e 2 

CEIs reformados.

Geração de Emprego 
e Renda: 10 Centros 

de Referência do 
Empreendedor implan-
tados, 6 mil mulheres 
atendidas no âmbito 
do “Nossas Guerrei-

ras” e 120 empreendi-
mentos financiados.

Saúde: 3 UAPs 
implantadas, 1 

Gonzaguinha de 
Messejana 

reformado, 1 CAPs 
reformado.

Habitação: 10 mil 
famílias beneficiadas 
pela Regularização 

Fundiária de Interesse 
Social (Zeis), 895 

Unidades 
Habitacionais 

reformadas (Zeis) e 
3.500 beneficiadas pela 
Promoção de Locação 

Social.

Infraestrutura: 
426 ruas com 
drenagem e 

pavimentação 
concluídas e 6 

ruas do comércio 
implantadas.

Cultura e Juventude: 1 
Cuca Vicente Pinzón 
iniciado, 425 ações 
permanentes em 

Cultura desenvolvidas 
em diversas regiões da 
cidade, 50 projetos de 

financiamento por meio 
de Editais, 4.500 alunos 

beneficiados com o 
“Juventude Digital” e 
4.200 beneficiários dos 
Projetos de Desenvolvi-
mento de Protagonis-

mo Infantil.
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ANTÔNIO HENRIQUE CONCLUI PRESIDÊNCIA COM LEGADO 
DE MAIOR PARTICIPAÇÃO POPULAR

Presidente por dois biênios consecutivos, o parlamentar faz balanço da gestão que modernizou os 
processos legislativos e aproximou o Legislativo Municipal da população de Fortaleza

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, 
vereador Antônio Henrique (PDT), conclui, em 
dezembro, o segundo mandato à frente da Mesa 
Diretora, deixando como legado diversas ações 
que aproximaram a população do Parlamento. 
Desde que assumiu a função, em janeiro de 2019, 
o parlamentar afirmou que faria uma gestão de 
“portas abertas” para as demandas sociais. Durante 
dois biênios, o gestor implementou uma série de 
mudanças que garantiram maior participação, 
transparência e modernização aos trabalhos 
legislativos.

Como chefe do Legislativo Municipal, Antônio 
Henrique implementou outros projetos e 
reformulações na Casa que, na prática, deram mais 
agilidade aos trabalhos e melhores condições para 
os servidores, além de levar o Legislativo Municipal 
para mais perto do cotidiano da população. 

“Nossa intenção sempre foi dar respostas rápidas 
para as demandas do povo de Fortaleza. Todas as 
nossas ações como presidente tiveram esse intuito 
principal”, afirma.

Como destaque, o presidente pontua a ampliação e 
reformulação da Central da Cidadania, que passou a 
oferecer 29 serviços gratuitos para os fortalezenses, 
além da criação de outros órgãos, como a Escola 
do Parlamento, instituição que oferta cursos 
gratuitos para capacitação geral sobre as atividades 
legislativas.

Antônio Henrique também ressalta a implementação 
de diversos projetos que culminaram na 
modernização dos trabalhos legislativos, como 
a implantação do Protocolo Digital, além de 
outros serviços disponíveis no aplicativo Câmara 
Digital. “Fizemos ainda uma ampla revisão do 

nosso Regimento Interno para regulamentar essas 
mudanças, que coloca o Legislativo de Fortaleza 
como um dos mais modernos de todo o país”, 
considera.

Após quatro mandatos como vereador de Fortaleza 
e dois biênios como presidente da Casa, Antônio 
Henrique deixa a Câmara Municipal de Fortaleza para 
assumir vaga como deputado estadual e reconhece a 
atuação coletiva em todas as conquistas no período. 
“Certamente, não conseguiríamos implementar 
essas mudanças sem uma Câmara Municipal unida, 
envolvendo uma Mesa Diretora comprometida com 
o Parlamento, vereadores empenhados e servidores 
motivados e dedicados. Entendo que o trabalho foi 
bem-sucedido, principalmente, porque foi feito a 
muitas mãos”, agradece.
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SOLENIDADES

A Escola do Parlamento da Câmara Municipal 
de Fortaleza, que proporciona aos servidores e 
assessores legislativos técnicas relevantes a serem 
aplicadas no ambiente parlamentar, promoveu no 
mês de dezembro o curso “Redação Legislativa”. 
Com duração de 12h, as aulas foram ministradas 
pelos professores Marco Vasconcelos e Rosa 
Juliana Costa.

A capacitação teve como objetivo melhorar a 
elaboração das leis e entender como se aplica a 
regra da Lei Complementar no 95/98, que direciona 
e determina as orientações da elaboração da 
norma que envolve a técnica legislativa, como 
explica a professora Rosa Juliana.
“O nosso curso trabalha basicamente a Lei 
Complementar no 95, que dispõe como a norma 

deve ser articulada, como são feitas as emendas, 
como são organizados os artigos, os parágrafos, os 
incisos, e isso não é útil somente para vereadores ou 
para seus assessores, tanto que a maioria da nossa 
turma é formada por taquígrafos. A capacitação 
é importante para todos que trabalham no 
Legislativo terem conhecimento se não básico, mas 
pelo menos o elementar dessa norma”, evidenciou.

ESCOLA DO PARLAMENTO PROMOVE CURSO SOBRE REDAÇÃO LEGISLATIVA

 Câmara outorga a Medalha Boticário 
Ferreira ao Desembargador Francisco 

Bezerra Cavalcante

Legislativo realiza Sessão Solene em 
homenagem aos 30 anos do projeto 

Amigos em Ação

Câmara Municipal de Fortaleza 
comemora Dia do Óptico

Sessão Solene em homenagem a 
professores, gestores e profissionais da 

Educação

Baixe a sua em

ou pelo QR Code
cmfor.ce.gov.br

LEIA O QUE
SUA CIDADE
TEM A DIZER.
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COM DOIS DIAS
DE FESTA, RÉVEILLON
DE FORTALEZA DEVE

INJETAR R$ 3 BILHÕES
NA ECONOMIA DA CAPITAL

Após dois anos sem a tradicional festa de Réveillon
de Fortaleza, a Prefeitura de Fortaleza volta a
realizar o evento de forma presencial no aterro da
Praia de Iracema. Serão dois dias de festa, 30 e 31
de dezembro, com diversas atrações já confirmadas
pela gestão municipal.

A festa, segundo o Prefeito José Sarto (PDT), deve
impulsionar a economia nos mais diversos setores,
projetando um incremento de R$ 3 bilhões à
receita do Município. “Vamos retomar o Réveillon
com dois dias de eventos, o que acarretará uma
injeção na economia que, eu acredito, pelo estudo
retrospectivo, vai influenciar muito positivamente na
economia de Fortaleza”, disse.

Com o retorno da festa e por ser uma das principais
rotas turísticas, Fortaleza almeja o aquecimento nos
mais diversos setores. A taxa de ocupação hoteleira
deve ficar acima dos 90% e a grande quantidade
de visitantes movimentará mais de 50 setores
que compõem a cadeia turística, como passeios,
comércio e restaurantes.

A expectativa é de que mais de 1 milhão de pessoas
passem por dia na região do aterro da Praia de
Iracema, onde acontecerá o Réveillon 2023. Com
dois dias de festa, os prestadores de serviços
também terão oportunidade: serão cadastrados 592
ambulantes para trabalhar, sendo 202 vagas para
vendedores fixos (com direito de até três ajudantes
cada) e 390 para itinerantes.

As atrações confirmadas para o Réveillon em
Fortaleza são: Mari Fernandez, Nattanzinho, Felipe
Amorim, Daniela Mercury, Luan Santana, Luísa
Sonza, Nando Reis, Alok, Xand Avião, Alcione, Alceu
Valença, Waldonys, Marcos Lessa, Jorge Aragão e
Isabela Serpa.

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza,
vereador Antônio Henrique (PDT), disse que o
evento é uma celebração que reúne milhões de
famílias na entrada do ano. “Fico feliz em poder
comemorar esse Réveillon com todas as famílias
reunidas. Algo que já tem dois anos que não 
acontecia em virtude da pandemia, mas hoje, com a 
vacina, a população está mais protegida e Fortaleza 
volta a ser palco de um dos maiores Réveillons do 
Brasil”, destacou.

R$ 3 BILHÕES DE INCREMENTO NA RECEITA DO MUNICÍPIO.

MAIS DE 50 SETORES QUE COMPÕEM A CADEIRA TURÍSTICA SERÃO IMPACTADOS.

GERAÇÃO DE RENDA PARA 592 AMBULANTES CADASTRADOS NA PREFEITURA.

EXPECTATIVA DE MAIS DE 1 MILHÃO DE PESSOAS POR DIA NA REGIÃO DO ATERRO DA PRAIA DE IRACEMA.

COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONQUISTA PRÊMIOS DE JORNALISMO
Os veículos de comunicação 
da Câmara Municipal de 
Fortaleza vem desenvolvendo 
um trabalho voltado para 
assuntos de interesse da 
cidade com a produção de 
matérias especiais. No mês 

Pelo Prêmio Gandhi de 
Comunicação 2022, o repórter 
fotográfico da Câmara Municipal 
de Fortaleza, Mateus Dantas, 
foi agraciado com o 3º Lugar, na 

de dezembro, o Legislativo 
conquistou prêmios nas 
categorias de Telejornalismo e 
Fotojornalismo. A TV Câmara 
Fortaleza venceu a primeira 
edição do Prêmio do Tribunal 
Regional Eleitoral do Ceará 

categoria Fotojornalismo com a 
foto “Direito de Morar”, publicada 
na 7ª Edição da Revista Nossa 
Voz, produzida pela equipe de 
comunicação da Casa. A premiação 

(TRE) de Jornalismo, com a 
série “Especial Eleições 2022” 
e conquistou o 2º lugar do 
Prêmio MPCE de Jornalismo.

As reportagens abordam a 
evolução do processo eleitoral, 

destacando os impactos da era 
digital na realização dos pleitos 
no Brasil, que garantiram maior 
segurança ao processo por meio 
das urnas eletrônicas, como 
também a atuação do MPCE nas 
eleições de 2022.

veio através do ensaio fotográfico 
realizado para a matéria especial 
da Revista Nossa Voz, que abordou 
o trabalho desenvolvido pelo 
Escritório de Direitos Humanos e 

Assessoria Jurídica Popular Dom 
Aloísio Lorscheider (EDHAL), 
com famílias em condições de 
vulnerabilidade que procuram o 
direito à moradia.

Prêmio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE) de Jornalismo 2º lugar do Prêmio MPCE de Jornalismo
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DI
EN
TE

“NOSSOS BAIRROS, NOSSA 
FORTALEZA”: CÂMARA LANÇA 
LIVRO COM MAPEAMENTO 
AFETIVO DA CAPITAL
A Câmara Municipal de Fortaleza, em parceria com 
a Fundação Demócrito Rocha (FDR), através do 
projeto “Nossos bairros, Nossa Fortaleza”, lançou 
no mês de dezembro um livro com o mapeamento 
econômico, estatístico e afetivo da capital.

Conforme explica Paula Lima, jornalista e editora da 
obra “Nossos bairros, Nossa Fortaleza”, a edição é 
um raio X dos 121 bairros da capital divididos nas 
12 Regionais. “Fizemos um levantamento técnico 
e destacamos entre dados que dão dimensão 
de cada região equipamentos ou iniciativas que 
tornam aquele bairro um lugar humano e bom de 
se viver”, contou.

Sobre o livro
O livro está dividido em 12 capítulos para cada uma 
das Regionais. Nele, consta também 1 capítulo 
sobre Fortaleza numa visão geral técnica, 1 
capítulo sobre o patrimônio imaterial de Fortaleza 
e 1 capítulo sobre a Câmara Municipal de Fortaleza 
e os vereadores eleitos.

Ao todo, são 400 páginas com registro técnico e 
afetivo, um amplo olhar sobre a cidade. É como se 
Fortaleza ganhasse um autorretrato. 


