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EDITORIAL
Fortaleza é uma cidade cada vez melhor de se 

viver. Os avanços são muitos e abrangem todas as 

áreas: saúde, educação, mobilidade, infraestrutura 

e turismo. Plural, moderna e acolhedora, somos 

uma metrópole multifacetada, que se desenvolve 

ano após ano. Os números comprovam esse 

diagnóstico e as expectativas para o futuro são 

ainda melhores.

Nesse cenário, a Câmara Municipal cumpre 

um papel fundamental, aprimorando, votando 

e aprovando projetos que contribuem para o 

desenvolvimento de nossa cidade. O saldo dessa 

atuação qualificada, em parceria com o Poder 

Executivo, restou comprovada na tradicional 

mensagem governamental, que foi lida pelo 

Prefeito da capital, José Sarto (PDT), durante a 

Sessão Solene de abertura dos trabalhos para 

2023.

Nesta edição do Câmara Notícias, você pode 

acompanhar os detalhes desse prognóstico 

promissor, além de outras matérias, como a 

importante filiação da Escola do Parlamento 

da Câmara Municipal de Fortaleza (EPFOR) à 

Associação Brasileira das Escolas Legislativas e de 

Contas (Abel), da formatação da nova composição 

das 10 Comissões Temáticas da Casa e da posse 

dos novos parlamentares, que assumiram seus 

mandatos nesta nova legislatura. 

Boa leitura!

VEREADORES RETOMAM TRABALHOS 
EM PLENÁRIO E APROVAM MATÉRIAS 
IMPORTANTES PARA A CIDADE
Os vereadores retomaram os trabalhos em Plenário, colocando em pauta projetos importantes 
para a cidade. Dentre as matérias aprovadas e apreciadas, destacam-se quatro de iniciativa do 
Executivo, que contemplam os agentes de Cidadania e Controle Social e os servidores municipais.

Agentes de Cidadania e Controle Social

Os agentes de Cidadania e Controle Social (ACCS) são membros da sociedade civil eleitos para 
representar o território no qual residem junto à Prefeitura Municipal de Fortaleza. Eles atuam 
em busca de melhorias para suas comunidades, informando à gestão as reais necessidades da 
área. Dentre as atividades desempenhadas, destacam-se as constantes visitas aos territórios 
que representam, a participação em reuniões quando solicitados, e, especialmente, nos Fóruns 
Territoriais. Com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento das atribuições dos agentes na 
representação de sua comunidade e facilitar o deslocamento e a permanência nas mais diversas 
atividades e eventos, o Legislativo Municipal garantiu a concessão do vale-transporte e do vale-
refeição. A medida foi de autoria do Executivo.

Magistério

A Câmara também aprovou projetos que garantem o reajuste do vencimento básico dos 
profissionais do magistério e a revisão geral da remuneração dos servidores públicos. 
Para os profissionais do magistério, será ofertado o reajuste, a partir de setembro de 2023, de 
14,95% (já incluído o percentual da revisão geral anual de 2023). Já o vencimento-base e o salário-
base dos servidores públicos municipais ficam reajustados em índice único e geral, a partir de 1o 
de janeiro de 2023, no percentual de 5,79%, referente à revisão geral anual de que trata o inciso X 
do art. 37 da Constituição Federal.

Guarda Municipal

Outro projeto aprovado pelos vereadores garante a criação de cargos efetivos no quadro da 
Guarda Municipal de Fortaleza. A proposição prevê a criação de 109 cargos de Subinspetor e 
485 cargos de Guarda Municipal. De acordo com o Executivo, a intenção é viabilizar a realização 
de concurso público para o provimento de até mil vagas para o cargo de Guarda Municipal. Esse 
quantitativo será alcançado com o incremento proposto pelo projeto, somado aos cargos que 
vão estar vagos em breve. Já a criação dos cargos de Subinspetor possibilitará a promoção de 
servidores que participaram do processo em 2021 e que, pela falta de vagas, acabaram não sendo 
contemplados na época.

Estamos a cada dia melhorando a vida dos fortalezenses, garantindo dignidade com infraestrutura, educação de 
qualidade, uma saúde mais eficiente, geração de emprego e renda, respeito ao meio ambiente e políticas públicas 
voltadas principalmente para os jovens, nossas crianças e as mulheres chefes de família”, afirmou o gestor.

CONFIRA AS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS E AS METAS DA GESTÃO

Em Sessão Solene de abertura do 1o Período Legislativo da 19a 
Legislatura do ano de 2023, o Prefeito de Fortaleza, José Sarto 
(PDT), apresentou a tradicional mensagem governamental, 
fazendo um balanço das atividades realizadas na primeira 
metade do seu mandato e destacando as metas e prioridades 
para a administração da cidade nos próximos dois anos.

Sarto apontou que Fortaleza tem o maior PIB do Nordeste e é 
a capital que mais gera empregos na região. Também destacou 
que o turismo cresceu na cidade com as ações de capacitação 
e os projetos sociais Fortaleza Capacita, Fortaleza + Futuro e 
Nossas Guerreiras.

PREFEITO JOSÉ SARTO 
APRESENTA BALANÇO DA 
GESTÃO E INVESTIMENTOS A 
SEREM FEITOS NA CAPITAL

Saúde
Foram entregues o novo 
Hospital Distrital Gonzaga 
Mota, do bairro José 
Walter, e sete Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) 
requalificadas, além de 
melhorias no Instituto Dr. 
José Frota. Neste ano, 
ainda deve ser entregue 
o Frotinha de Messejana 
requalificado. No mesmo 
bairro, também já foram 
iniciadas as obras de um 
novo Gonzaguinha.

Juventude

Investimento de mais 
de R$ 48 milhões em 
projetos voltados 
para a juventude 
de Fortaleza, com 
destaque para os 
programas Bolsa 
Jovem, Academia 
Enem e Juventude 
Digital. Inauguração 
do novo Cuca do Pici 
e compromisso de 
construir um Cuca no 
Vicente Pinzón. Sarto 
ainda afirmou que, até 
2024, a meta é formar 
40 mil jovens na área 
de tecnologia.

Infraestrutura

Atualmente, a 
Prefeitura de Fortaleza 
está com 200 obras 
em andamento a 
serem concluídas ainda 
em 2023, sendo 97% 
delas nas áreas mais 
vulneráveis da cidade. 
Entre as intervenções, 
estão sendo realizadas 
obras de drenagem, 
saneamento e 
pavimentação nas vias. 
Neste ano, também 
ainda serão iniciadas 
mais 120 novas obras.

Educação

Benefícios concedidos 
aos professores 
da Rede Municipal 
de Ensino, como 
o reajuste salarial. 
Entrega de 23 novos 
Centros de Educação 
Infantil (CEIs) e quatro 
novas Escolas de 
Tempo Integral (ETIs). 
A meta da gestão é, 
até 2024, entregar 
no total 50 CEIs. 11 
estão em construção 
e mais 16 em fase de 
licitação.

Meio Ambiente

Entrega do Parque 
Passaré requalificado 
e da primeira etapa 
de reforma do Parque 
Rachel de Queiroz. 
Início das obras de 
reurbanização da 
Lagoa de Messejana e 
da Lagoa do Opaia. A 
meta é que, até 2024, 
sejam plantadas 30 mil 
mudas e 5 mil árvores 
de grande porte na 
cidade.

Esporte

Entrega de 26 
novas Areninhas e 
investimento de mais 
de R$ 6 milhões por 
ano nos projetos 
Atleta Cidadão e 
Atleta Cidadão Lutas, 
que beneficiam mais 
de 11 mil crianças e 
jovens, além do Bolsa 
Esporte, que incentiva 
mais de 2.200 atletas 
e treinadores em suas 
atividades esportivas.
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PROJETO PROPÕE CRIAÇÃO
DE AMBULATÓRIOS DE FISIOTERAPIA
ESPORTIVA NA REDE CUCA 

Com o objetivo de garantir o acompanhamento profissional aos atletas que 
treinam na Rede Cuca, a vereadora Cláudia Gomes (PSDB) propôs o Indicativo 
no 1.246/2022, autorizando o poder público a criar ambulatórios de fisioterapia 
esportiva nos equipamentos do Município de Fortaleza. Segundo a proposta, 
os ambulatórios deverão ser equipados com os instrumentos necessários à 
prevenção e ao tratamento de lesões, tais como mecanoterapia, eletroterapia, 
crioterapia, cinesioterapia e acessórios complementares.

A unidade ambulatorial de fisioterapia esportiva consistirá em um espaço físico 
a ser instituído nos centros urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte. Os 
objetivos são garantir o acesso à saúde aos praticantes de esporte; promover 
a atuação preventiva e curativa de atletas e praticantes de esportes da Rede 
Cuca, a ser realizado pelo profissional de fisioterapia; planejar a rotina de 
exercícios para ajudar o atleta a retornar à função pré-lesão no local funcional.

Os profissionais poderão, ainda, determinar a prescrição de exercícios de forma 
personalizada para melhorar as restrições de mobilidade; realizar métodos 
preventivos de lesões e o diagnóstico para os atletas por meio de processos 
de triagens e exercícios; ajudá-los a alcançar o desempenho atlético de pico; 
realizar o acompanhamento dos atletas. A parlamentar destaca que, para 
alcançar esses objetivos, é fundamental a atuação de fisioterapeutas esportivos 
para a recuperação da saúde dos atletas.

Foram assinados acordos de cooperação técnica com o Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), do Senado Federal; a Escola Superior do Parlamento 
Cearense (Unipace), da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece); e o Instituto Dom José de Educação e Cultura (IDJ), que coordena cursos da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Segundo o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim (PDT), as parcerias 
são um estímulo para que a Casa discuta ainda mais os assuntos relevantes para o futuro da cidade.

Nós queremos dar o caráter não apenas de formação para os servidores, técnicos, assessores, vereadores, 
mas também ser uma grande âncora dos debates da cidade. O cidadão espera isto da Câmara, que a 
gente possa afinar os nossos discursos, as nossas demandas, os projetos de lei, com aquilo que de fato 
a população espera”, afirmou o presidente, que também adiantou que uma nova parceria deve ser oficializada nos próximos dias, dessa 
vez com o Tribunal de Contas do Ceará (TCE).

Capacitação ampliada

Com a filiação à Abel, a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Fortaleza (EPFOR) passa a compor uma rede de 350 escolas legislativas e 
de contas em todo o Brasil. “Nós estamos colocando à disposição os instrutores que temos em Brasília e nas demais escolas para ministrar cursos, 
palestras, trazendo novos projetos não só para os servidores da Câmara como também para todos os cidadãos de Fortaleza. Quem ganha com isso 
é a sociedade e o Parlamento”, afirmou o presidente da Abel, Florian Madruga.

Na avaliação da coordenadora da Escola do Parlamento (EPFOR), Ticiana Mota Sales, tanto a filiação à Abel como as parcerias firmadas vão 
contribuir para a qualificação dos servidores e da população. “Por meio deles, proporcionaremos aos nossos profissionais e à sociedade um extenso 
e diverso leque de opções para os que buscam aprimorar suas qualificações, seja em competências técnicas ou comportamentais”, destacou.

O Cuca é um equipamento muito voltado para a prática de atividades físicas, 
então, como fisioterapeuta, eu entendo que é necessário que os praticantes 
das atividades tenham um acompanhamento profissional no local. Sabemos 
que muitas pessoas se lesionam durante a prática esportiva, sendo essa 
pessoa profissional ou não. Por isso, o fisioterapeuta é o profissional indicado 
para lidar com esses atletas, acompanhando a prática do exercício, ajudando 
no fortalecimento muscular e também ajudando a aumentar a performance 
esportiva desses atletas ou praticantes de atividade física. Eu acredito que esse 
projeto vai trazer muitos benefícios para os frequentadores do equipamento”, 
destacou a vereadora.

ESCOLA DO PARLAMENTO
SE FILIA À ABEL E OFICIALIZA
PARCERIAS COM ENTIDADES
DE ENSINO NACIONAIS
E ESTADUAIS

Com o objetivo de aprimorar as atividades de capacitação e 
formação oferecidas pela Câmara Municipal de Fortaleza, a 
Escola do Parlamento (EPFOR) se filiou à Associação Brasileira 
das Escolas Legislativas e de Contas (Abel) e formalizou 
parcerias com diversas entidades de ensino nacionais e 
estaduais. O momento foi celebrado em solenidade realizada 
no Plenário Fausto Arruda. 

Acesse ao lado para conhecer os cursos da Escola 
do Parlamento que estão com inscrições abertas: 

Vereadora Cláudia Gomes (PSDB)
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COMISSÕES
TÉCNICAS E
ESPECIAIS SÃO
INSTALADAS

Sabe aquele projeto do vereador 
que prevê algum benefício para 
sua comunidade? Antes de ser 
aprovado em Plenário e executado 
pela Prefeitura, o projeto deve passar 
pelas Comissões. São elas que avaliam 
a constitucionalidade ou o mérito 
de cada proposta, apresentando 
pareceres por sua aprovação ou 
rejeição. As Comissões também têm 
o papel de acolher as demandas da 
população e ouvir seus reclames, 
dando os devidos encaminhamentos 
aos órgãos responsáveis, além de 
atuar na fiscalização do Executivo, 
com a realização de visitas e vistorias 
aos equipamentos públicos.

A Câmara Municipal de Fortaleza 
conta com a atuação de 10 Comissões 
Permanentes, além da Comissão 
Especial de revisão do Plano Diretor 
e do  Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar. Confira ao lado como 
ficou a composição dos colegiados 
para o biênio 2023/2024:

POR
DENTRO
DO
LEGIS-
LATIVO

Comissão de Orçamento,
Fiscalização e Administração Pública
Presidente: Professor Enilson (Cidadania).
Vice-Presidente: Eudes Bringel (PSB).
Membros: Guilherme Sampaio (PT), PPCell (PSD), Emanuel 
Acrízio (Progressistas), Márcio Martins (PROS) e Carlos 
Mesquita (PDT).

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
Presidente: Lúcio Bruno (PDT).
Vice-Presidente: Jorge Pinheiro (PSDB).
Membros: Carlos Mesquita (PDT), Veríssimo Freitas
(Republicanos), PPCell (PSD), Priscila Costa (PL), Dr. Vicente 
(PT), Dr. Elpídio Nogueira (PDT)/Didi Mangueira (PDT)* e 
Cônsul do Povo (PSDB). 
* Vereador em exercício.

Comissão de Saúde e Seguridade Social
Presidente: Raimundo Filho (PDT).
Vice-Presidente: Danilo Lopes (Avante).
Membros: Jorge Pinheiro (PSDB), Ana Paula (PDT),
Dr. Vicente (PT), Germano He-Man (PMB)/Stelio Frota 
(PMB)* e Dr. Luciano Girão (Progressistas). 
* Vereador em exercício.

Comissão de Cultura, Esporte e Juventude
Presidente: Júlio Brizzi (PDT).
Vice-Presidente: Gabriel Aguiar (PSOL).
Membros: Eudes Bringel (PSB), Danilo Lopes (Avante), 
Pedro Matos (PL), Veríssimo Freitas (Republicanos) 
e Michel Lins (Cidadania).

Comissão de Educação
Presidente: Dr. Luciano Girão (Progressistas).
Vice-Presidente: Ana Aracapé (PL).
Membros: Adriana Nossa Cara (PSOL),
Tia Francisca (PL), Guilherme Sampaio (PT),
Dr. Elpídio Nogueira (PDT)/Didi Mangueira (PDT)* 
e Ronivaldo.
* Vereador em exercício.

Comissão de Direitos Humanos e Cidadania
Presidente: Adriana Nossa Cara (PSOL).
Vice-Presidente: Emanuel Acrízio (Progressistas).
Membros: Inspetor Alberto (PL), Priscila Costa (PL),
Estrela Barros (Rede), Wellington Sabóia (PMB)/Didi 
Maravilha (PMB)* e Marcelo Lemos (União Brasil).
* Vereador em exercício.

Comissão de Defesa dos Direitos
do Consumidor e do Contribuinte
Presidente: Ronaldo Martins (Republicanos).
Vice-Presidente: Júlio Brizzi (PDT).
Membros: Léo Couto (PSB), Adail Junior (PDT), Lúcio Bruno 
(PDT), Ana Paula (PDT) e Julierme Sena (União Brasil).

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Presidente: Cláudia Gomes (PSDB).
Vice-Presidente: Raimundo Filho (PDT).
Membros: Dr. Luciano Girão (Progressistas), Julierme Sena 
(União Brasil), Danilo Lopes (Avante), Dr. Vicente (PT)
e Dr. Elpídio Nogueira (PDT)/Didi Mangueira (PDT)*.
* Vereador em exercício.

Comissão de Desenvolvimento
Econômico da Câmara Municipal de Fortaleza
Presidente: Pedro Matos (PL).
Vice-Presidente: Michel Lins (Cidadania).
Membros: Marcelo Lemos (União Brasil), Ana Aracapé 
(PL), Adail Junior (PDT), Estrela Barros (Rede) e José 
Freire (PSD). 

Comissão de Meio Ambiente
Presidente: Márcio Martins (PROS).
Vice-Presidente: Gabriel Aguiar (PSOL).
Membros: Ronivaldo, José Freire (PSD), Tia Francisca (PL), 
Wellington Sabóia (PMB)/Didi Maravilha (PMB)* e Germano 
He-Man (PMB)/Stelio Frota (PMB)*. 
* Vereadores em exercício.

Comissão de Segurança Cidadã
Presidente: Julierme Sena (União Brasil).
Vice-Presidente: Professor Enilson (Cidadania).
Membros: Raimundo Filho (PDT), Léo Couto (PSB), Cônsul 
do Povo (PSDB), Inspetor Alberto (PL) e Ronaldo Martins 
(Republicanos).

Comissão Especial do Plano Diretor
Presidente: Paulo Martins (PDT).
Vice-Presidente: PPCell (PSD).
Membros: Professor Enilson (Cidadania), Adriana 
Nossa Cara (PSOL), Marcelo Lemos (União 
Brasil), Márcio Martins (PROS), Lúcio Bruno (PDT)
e Emanuel Acrízio (Progressistas).
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FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS DIREITOS 
DAS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

Tem como finalidade a discussão e a garantia de ações de incentivo 
que assegurem a inserção das pessoas com autismo na sociedade, por 
meio de parcerias com os familiares e com instituições que priorizem 
o desenvolvimento e a inclusão dessas pessoas. “Nós temos inúmeras 
ações pautadas dentro da Frente Parlamentar. A realização de audiência 
pública, sessão solene, uma caminhada na avenida Beira Mar em parceria 
com algumas entidades do terceiro setor. Nós vamos instalar o selo azul, 
um selo de incentivo às empresas que têm no seu quadro de funcionários 
funcionários treinados para amparar um autista em caso de desorganização 
comportamental, dentre outras. Então, esse é o nosso grande desafio para o 
ano de 2023”, afirmou o vereador Márcio Martins (PROS).

No mês de fevereiro, o Legislativo Municipal aprovou a criação de uma 
Comissão Temporária para fiscalizar serviços ofertados pela Enel, pela Cagece 
e por operadoras de internet, e de duas Frentes Parlamentares, uma de 
Acompanhamento de Projetos, Financiamentos, Obras e Ações de Habitação 
Popular, Melhoria Habitacional e Regularização Fundiária e outra em Defesa dos 
Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. As proposições foram 
de autoria, respectivamente, dos vereadores Lúcio Bruno (PDT) e Márcio Martins 
(PROS). 

COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA FISCALIZAR 
SERVIÇOS OFERTADOS PELA ENEL, PELA CAGECE
E POR OPERADORAS DE INTERNET

O objetivo é analisar e fiscalizar a prestação dos serviços da Enel, da Cagece 
e das operadoras de internet na capital, tendo em vista o número de 
reclamações dos consumidores. “São serviços que deveriam ser prestados 
com qualidade e sem descontinuidade, com vistas a atender à demanda do 
nosso Município, na forma contratualizada com o poder público e com os 
cidadãos, são justamente aqueles mais reclamados nos órgãos de defesa 
do consumidor, justamente por má prestação de serviço, por cobrança 
abusiva ou indevida, e por alteração contratual de forma unilateral”, justifica 
o vereador Lúcio Bruno (PDT).

FRENTE PARLAMENTAR DE 
ACOMPANHAMENTO DE 
PROJETOS, FINANCIAMENTOS, 
OBRAS E AÇÕES DE 
HABITAÇÃO POPULAR, 
MELHORIA HABITACIONAL E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Visa discutir e acompanhar com os representantes 
das entidades do setor habitacional, com a 
sociedade civil organizada e com os órgãos públicos 
as medidas e ações necessárias direcionadas à 
Política Habitacional em Fortaleza. “Ciente da 
necessidade de tornar a Política Habitacional 
uma política pública permanente, a Frente busca, 
através de diretrizes de planejamento urbano e 

instrumentos necessários ao fomento da política 
habitacional popular, reunir os parlamentares que 
atuam na defesa de propostas de viabilização de 
moradias dignas para a população de baixa renda 
no âmbito do Município de Fortaleza”, ressalta 
Lúcio Bruno (PDT).

INDICATIVO PROPÕE CRIAÇÃO
DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

LEGISLATIVO APROVA 
CRIAÇÃO DE COMISSÃO 
TEMPORÁRIA E 
DE DUAS FRENTES 
PARLAMENTARES

Com o objetivo de garantir o fornecimento de medicamentos não existentes na rede básica 
de saúde à população de baixa renda, o vereador Adail Junior (PDT) apresentou Projeto 
de Indicação, que autoriza a Prefeitura de Fortaleza a criar Farmácia de Manipulação 
Pública nas unidades municipais de saúde. 

O projeto deverá ser encaminhado ao Plenário, onde deve ser apreciado pelos vereadores. 
Sendo aprovado, a matéria é enviada ao Executivo para dar ciência. Por se tratar de um 
Indicativo, é preciso que o Prefeito José Sarto (PDT) envie mensagem ao Legislativo, a fim 
de que a proposição seja regulamentada e possa ser executada de fato.

De acordo com o parlamentar, as farmácias deverão disponibilizar medicamentos de 
manipulação para apoio ao tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), 
em especial a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). O atendimento será 
efetuado mediante receituário médico para os residentes de Fortaleza e com renda 
mensal comprovada de até três salários mínimos.

A implantação de farmácias de manipulação possibilitará o atendimento 
de pacientes crônicos e que têm o custo elevado, através da inclusão 
de medicamentos não existentes na rede básica de saúde, ampliando 
os benefícios para a população que não tem condições de comprar 
estes remédios, inclusive para aqueles que necessitam do uso de 
medicamentos de manipulação para apoio ao tratamento de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST), em especial da AIDS”, apontou Adail.

Vereador Adail Junior (PDT)
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SOLENIDADES

Câmara outorga a Medalha Edson Queiroz
ao economista Igor Macedo de Lucena

Legislativo concede o Título de Cidadão ao comandante
da Capitania dos Portos do Ceará, Anderson Pessoa Valença

Sessão Solene em alusão ao Dia Mundial das Doenças Raras

Outorga da Medalha do Mérito Jurídico Municipal
ao advogado Igor Leitão Chaves Cruz

Entrega do Título de Cidadão de Fortaleza
ao senhor Herbet Santos

Na abertura do período legislativo de 
2023, a Câmara Municipal empossou 
os vereadores Carlos Mesquita (PDT), 
líder do governo; Veríssimo Freitas 
(Republicanos); Dr. Vicente (PT) e 
Pedro Matos (PL). Eles ficaram com a 
titularidade dos mandatos em virtude 
das renúncias de Antônio Henrique 

(PDT), Carmelo Neto (PL), Larissa Gaspar (PT) e Sargento Reginauro (União 
Brasil), que assumiram os mandatos de deputados estaduais. 

Em fevereiro, o primeiro suplente 
do Partido Democrático Trabalhista 
(PDT), Iraguassú Filho, também tomou 
posse como vereador de Fortaleza em 
substituição ao vereador Renan Colares 
(PDT), que ocupa o cargo de secretário 
da Regional VI.

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA EMPOSSA NOVOS VEREADORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
É APRESENTADO EM AUDIÊNCIA
PÚBLICA
A Câmara Municipal realizou audiência pública híbrida para apresentação do 
Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
do 3o Quadrimestre referente ao ano de 2022, da Prefeitura de Fortaleza. 
No detalhamento apontado pela Secretária de Finanças do Município, 
Flávia Teixeira, da Sefin, o destaque foi a área da educação, que teve um 
percentual de aplicação de 25,58% em relação ao mínimo estipulado (15% 
dos recursos arrecadados). Já na área da saúde, Fortaleza atingiu 26,92%.

AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTE 
MUDANÇA DO NOME DO BAIRRO 
DENDÊ PARA RACHEL DE QUEIROZ
A Câmara Municipal de Fortaleza realizou na Escola Professora Diva 
Cabral uma audiência pública para discutir com a população a mudança 
do nome do bairro Dendê para Rachel de Queiroz. O evento foi solicitado 
pelo vereador Danilo Lopes (Avante), que também é autor do projeto de 
mudança do nome do bairro.

LEGISLATIVO ARRECADA LIVROS PARA BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS DE FORTALEZA
A Câmara Municipal de Fortaleza, através da Biblioteca José de Alencar, em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), realiza até 
o dia 14 de março a Campanha de Arrecadação de Livros. As publicações podem ser deixadas em uma caixa que está colocada no hall de entrada 
da sede da Câmara, ao lado do totem da campanha. Os livros recebidos serão repassados para a Secultfor, que os encaminhará às bibliotecas 
comunitárias da capital.

Segundo a coordenadora da Biblioteca José de Alencar, Vânia Carvalho, o objetivo da campanha é abastecer as bibliotecas que atendem às pessoas 
que não têm condições de adquirir livros.

Os materiais têm que estar em bom estado de conservação e de preferência que sejam sobre literatura, 
os chamados paradidáticos. Tem crianças que necessitam de livros, mas não tem como adquiri-los. 
Essa campanha é uma forma de incentivar a leitura e melhorar a formação das pessoas”, pontuou.

A Biblioteca José de Alencar fica 
na sede do Legislativo Municipal e 
funciona de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas. O setor possui 
um acervo de aproximadamente 
3.500 exemplares, com livros 
sobre Direito, História do Brasil 
e do Ceará, Filosofia, Sociologia, 
Políticas Públicas e Literatura. O 
espaço é aberto ao público. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelos telefones (85) 3444-8300 ou 
3444-8411.
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PRIMEIRA ETAPA DE REVISÃO
DO PLANO DIRETOR PERCORRE 
39 TERRITÓRIOS DE FORTALEZA 
A Prefeitura de Fortaleza elaborou um cronograma de 
atividades para garantir de forma efetiva a participação da 
população da cidade no processo de revisão e elaboração 
do novo Plano Diretor. A largada teve início com a realização 
de Fóruns Participativos, que percorreram os 39 territórios 
da capital nos meses de janeiro e fevereiro e nos quais foram 
ouvidas 2.444 pessoas. Nesses encontros, as comunidades 
puderam apresentar as demandas locais dos seus territórios 
elencando as prioridades.

Em seguida, foram realizados seis seminários técnicos, com 
as temáticas de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico Sustentável, Cultura, Educação, Pesquisa e Inovação, e Governança, encerrando a primeira etapa 
do processo. Participaram dos seminários 145 pessoas com vivências técnicas relacionadas a cada um dos temas discutidos.

O processo de revisão contará, ainda, com mais três etapas. A próxima está prevista para começar em abril, com a realização de novos encontros nos 
territórios e seminários temáticos. Você também pode participar desse processo, seja de forma presencial, seja virtual, por meio da plataforma do Plano 
Diretor Fortaleza. Além de acompanhar as reuniões, é possível colaborar enviando propostas ou votando naquelas que sejam do seu interesse. Para isso, 
basta acessar o QR Code ao lado e se cadastrar, informando nome e e-mail.

Acesse o
QR Code e 
cadastre-se.


