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EDITORIAL
A Câmara Municipal de Fortaleza está sob nova 

direção. Eleito por unanimidade, contando, 

portanto, com os votos de todos os 42 colegas 

vereadores, Gardel Rolim (PDT) comandará a Mesa 

Diretora da Casa pelos próximos dois anos, os 

derradeiros da 19a Legislatura vigente. Alçado à 

Presidência do Legislativo Municipal de maneira 

genuinamente democrática, Gardel é fisioterapeuta 

e está em seu segundo mandato como vereador da 

capital. 

Líder do Governo na Casa nos dois primeiros anos 

da gestão de José Sarto (PDT), a trajetória de 

Gardel inclui quase 20 anos de dedicação à saúde 

pública, sobretudo de Fortaleza. Nesta primeira 

edição do Câmara Notícias de 2023, conversamos 

com o novo presidente da Casa para saber das 

expectativas para a nova gestão.

Abordaremos, ainda, as mudanças na dinâmica 

do Parlamento, a partir da escolha da nova Mesa 

Diretora, que também será apresentada, assim 

como as alterações na liderança do Executivo e a 

manutenção na liderança da Oposição, além da 

posse do vereador Didi Maravilha (PMB).

Apresentaremos também temas importantes que 

deverão pautar as grandes discussões no Plenário 

neste ano, como a revisão do Plano Diretor do 

Município, cuja rodada dos debates territoriais, 

comandados pelo Executivo, já teve início em 40 

áreas de Fortaleza, com forte participação popular.

Por fim, informaremos também os procedimentos 

necessários para solicitar a renovação da carteira 

de estudante de 2023, por meio da Central da 

Cidadania Vereador Iraguassú Teixeira, que 

funciona na sede da Câmara; mostraremos o 

lançamento das novas edições do Regimento 

Interno e da Lei Orgânica da Casa. Boa leitura!

CÂMARA PUBLICA 
NOVAS EDIÇÕES
DO REGIMENTO 
INTERNO E DA LEI
ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO A Câmara Municipal de Fortaleza lançou novas publicações 

do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do 
Município, que são duas normas importantes para o 
funcionamento do Legislativo Municipal. O Regimento 
Interno foi revisado com a aprovação da Resolução 
no 1.670, de 21 de dezembro de 2020, num trabalho 
que envolveu parlamentares e técnicos legislativos, e 
resultou em um documento que amplia a transparência 
e a participação popular, além de trazer inovações dos 
processos legislativos.

É considerado uma espécie de manual que rege os 
trabalhos e o funcionamento do Poder Legislativo. O 
novo documento entrou em vigor em janeiro do ano 
passado e trouxe inovações tecnológicas que deram mais 
eficiência e transparência ao trabalho dos vereadores, com 
a implantação de ferramentas on-line, como o Plenário 
Virtual e o Protocolo Virtual de Proposições.

O novo texto também garantiu uma maior participação 
popular nas atividades legislativas através do Programa 
e-Cidadania. Com ele, o cidadão pode dar sugestões e 
apresentar projetos de interesse da cidade. As propostas 
são selecionadas para serem apreciadas pelos vereadores 
e podem virar lei. A participação popular também foi 
assegurada nas Comissões, pois agora o presidente da 
Comissão pode facultar a palavra a representante de 
sindicato, de entidade de classe, de associação ou do 
Poder Executivo, fixando tempo determinado.

Outras mudanças foram: a regulamentação sobre os 
prazos para a Comissão e para o relator deliberarem 
sobre as matérias; criação de Comissões de negociação 
temporárias, formadas por parlamentares para receber 
demandas de instituições ou grupos com pautas 
específicas e fazer a negociação com o Executivo; a criação 
e o funcionamento das Frentes Parlamentares; novas 
regras para a tramitação das emendas à Lei Orgânica; a 
regulamentação de como devem ocorrer as votações de 
temas em consulta ao Colégio de Líderes, entre outras 
alterações.

Ela deve ser elaborada respeitando a Constituição Federal e a Constituição do Estado. Também é um instrumento 
para fazer o poder público assumir obrigações de interesse local em favor da população. A nova tiragem da Lei 
Orgânica de Fortaleza feita pela Câmara Municipal está atualizada pela emenda no 022/2022.

Entre as alterações que essa emenda trouxe, destacam-se: traz o fim das chamadas sessões secretas (que não existiam 
na prática na Câmara e violariam os princípios constitucionais da publicidade e da moralidade); disciplina a convocação 
extraordinária em períodos de recesso, deixando a Lei Orgânica em harmonia e simetria com a Constituição Federal; 
reitera a regra que define quem preside a Sessão Solene de instalação e a eleição da Mesa para o primeiro biênio, ou 
seja, o vereador mais idoso dentre os de maior número de legislaturas; adiciona a data para a eleição da Mesa Diretora 
do segundo biênio, ponto que era omisso na Lei Orgânica.

MAS DO QUE SE TRATA
O REGIMENTO INTERNO? 

JÁ A LEI 
ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO PODE 
SER CONSIDERADA 
A CONSTITUIÇÃO 
MUNICIPAL, POR 
SER A LEI QUE 
REGULA A VIDA 
PÚBLICA NA 
CIDADE. 
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MESA DIRETORA TOMA POSSE E REALIZA
REUNIÃO PARA DEFINIR PRIORIDADES DA GESTÃO

NOVA MESA
A composição da Mesa Diretora eleita para o biênio 2023/2024 passou por alterações com o licenciamento 
de vereadores. Renan Colares (PDT), eleito como 2o Vice-Presidente, assumirá a Secretaria Regional VI. 
No lugar dele, assume a vereadora Cláudia Gomes (PSDB).

Mesa
Diretora Presidente: Gardel Rolim (PDT)

1o Vice-Presidente: Paulo Martins (PDT)
2o Vice-Presidente: Renan Colares (PDT) 
3a Vice-Presidente: Cláudia Gomes (PSDB)*
1o Secretário: Bruno Mesquita (PROS)*
2o Secretário: Fábio Rubens (PSB)*
3a Secretária: Kátia Rodrigues (Cidadania)*
1a Suplente: Ana Aracapé (PL)*
2o Suplente: Dr. Luciano Girão (Progressistas)*
3a Suplente: Estrela Barros (Rede)*

* Em exercício.

Já na vaga deixada pelo mandato do vereador Renan Colares (PDT), assumiu o 
suplente Didi Mangueira (PDT). Outro vereador também foi convocado pelo Prefeito 
José Sarto (PDT) para compor seu secretariado. Trata-se de Wellington Sabóia (PMB), 
que ficará à frente do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos 
do Consumidor (Procon). A sua cadeira na Câmara foi ocupada pelo suplente Didi 
Maravilha (PMB). 

O suplente Esio Feitosa (PSB) devolveu a cadeira no Legislativo ao titular Fábio Rubens 
(PSB) para ficar à frente do comando da Regional IX. Já os vereadores que estavam 
na administração municipal retornam aos seus mandatos na Câmara. É o caso de 
Michel Lins (Cidadania), que estava à frente da Regional III, e de Raimundo Filho 
(PDT), que estava como secretário da Regional XI. Continua na gestão o vereador 
Elpídio Nogueira (PDT), atual Secretário da Cultura do Município.

REUNIÃO
Com o objetivo de traçar o planejamento para os trabalhos legislativos, a Mesa Diretora realizou reunião, 
marcando o início da nova gestão do biênio 2023/2024.  Na ocasião, foram tratados assuntos pertinentes 
sobre a retomada dos trabalhos legislativos, além da apreciação das isenções da Taxa do Serviço Público 
de Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU).

Também foram avaliados projetos que serão implementados a médio e longo prazo. “Foi uma reunião 
bastante produtiva. A primeira de muitas, pois tenho o compromisso de realizar essas reuniões com uma 
certa periodicidade. Tanto da Mesa Diretora quanto do Colégio de Líderes, para que, ao longo de 2023 
e 2024, a Casa possa estar alinhada com o sentimento da população de Fortaleza”, observou o gestor.

Gardel Rolim (PDT) informou ainda que pretende aprimorar a Escola do Parlamento. A proposta é que os 
presidentes das Comissões Temáticas considerem mais ativamente os temas que devem ser trabalhados 
na instituição. “Acredito que será uma ferramenta importante para trazermos os grandes debates para a 
Câmara Municipal de Fortaleza”, concluiu.

A Câmara Municipal de Fortaleza realizou em 
janeiro a cerimônia de posse da nova Mesa 
Diretora para o biênio 2023/2024. Eleito por 
unanimidade o novo presidente da Casa, Gardel 
Rolim (PDT) afirmou, em seu discurso, que, ao 
lado dos novos integrantes da Mesa Diretora, 
pretende, de forma democrática, implementar 
novas ações e fortalecer a atuação do Legislativo 
na capital.

               Quem está na política sonha com esses 

espaços, mas também é um momento de muita 
responsabilidade. Vamos dividir com a Mesa 
Diretora essa missão, dialogando sempre com 
todos os vereadores para juntos fazermos o 
melhor para a cidade de Fortaleza e para que a 
gente tenha a Câmara cada vez mais forte e mais 
altiva”, ressaltou o presidente.
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GARDEL ROLIM
O LEGISLATIVO MUNICIPAL SOB NOVA PRESIDÊNCIA

Novo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza tem como meta
aproximar ainda mais o Legislativo da população, por meio de uma gestão participativa

Câmara Notícias - Presidente, um de seus primeiros 
anúncios foi a ampliação do alcance da Central da 
Cidadania. De que forma?

Gardel Rolim - Nós queremos levar a Câmara 
Municipal para cada vez mais perto da população. E 
a Central da Cidadania Vereador Iraguassú Teixeira 
cumpre um importante papel nesse sentido. Por 
isso, estamos planejando uma forma de levar a 
Central, de maneira itinerante, a todos os bairros de 
Fortaleza, ofertando todos os serviços já disponíveis 
na Casa. Queremos fazer parcerias com associações 
e entidades organizadas das periferias, aproximando-
nos dos cidadãos, ouvindo e solucionando suas 
queixas, e levando cidadania às pessoas.

***

CN - Como está a preparação para o debate sobre o 
Plano Diretor?

GR - A rodada dos debates territoriais já começou e 
está sendo conduzida pelo Poder Executivo, que tem 
a responsabilidade de revisar o plano a cada 10 anos. 
Estamos acompanhando e satisfeitos com a grande 
participação popular. São 40 territórios, o dobro do 
que havia em 2009. E estamos planejando um grande 
seminário na Câmara, para que a gente discuta todos 
os aspectos do plano, com participação popular, 
quando essa proposta chegar à Câmara Municipal.

***

CN - Esse seminário deve envolver a Escola do 
Parlamento?

GR - Exatamente. E também estamos desenvolvendo 
e ampliando esse serviço. A Escola do Parlamento 
irá preparar servidores, vereadores e população 
em geral para o grande debate que se avizinha. O 
Parlamento tem a natureza de discutir a cidade. E 

a Escola do Parlamento fará isso com a participação 
de especialistas renomados, com a oferta de cursos, 
seminários e debates, para que a gente possa 
fortalecer o vínculo com a sociedade civil e ter um 
Plano Diretor participativo, plural, eficiente e que 
aponte, de fato, para o futuro e o crescimento da 
cidade que queremos.

***

CN - Quais as expectativas sobre os benefícios da Taxa 
de Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos? 

GR - O manejo dos resíduos sólidos, do lixo, é um 
problema em Fortaleza há pelo menos 40 anos. 
Precisávamos de uma política nova e eficiente. Por isso, 
a Câmara Municipal aprovou o projeto Mais Fortaleza, 
que prevê diversas ações que melhoraram a nossa 
relação com a produção do lixo e o armazenamento 
deste. E a taxa irá custear esse novo serviço que, tenho 
convicção, fará de Fortaleza uma cidade mais limpa. 
Hoje, reciclamos 6% do lixo produzido. Estamos 
acima da média nacional, que é de 3%. Nossa meta, 
contudo, é chegar aos 50%, por meio da cobrança, 
que afeta apenas 30% dos domicílios da capital.

***
CN - E quais as expectativas sobre a relação com as 
bancadas?

GR - Fui líder do Governo por dois anos e a Câmara 
nunca se furtou em debater, discutir e aprovar 
matérias do Executivo, mesmo propondo alterações 
e emendas. Essa é a natureza do Parlamento. São 
43 vereadores que pensam diferente. E a Oposição 
sempre foi muito ouvida. Como líder, sempre estive 
de portas abertas. Entendo que a Oposição cumpre 
um papel importante no debate. E isso não mudou. 
Como presidente, terei sempre as portas abertas. Os 
vereadores foram eleitos pela população de Fortaleza. 
Representam a pluralidade da cidade e precisam ser 
ouvidos. Com conciliação e entendimento, acharemos 
o melhor caminho.

Eleito por unanimidade, o novo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), é fisioterapeuta e está em seu segundo mandato como vereador. 
Líder do Governo na Casa nos dois primeiros anos da gestão de José Sarto (PDT), Gardel acumula quase duas décadas de dedicação à saúde pública da capital. Em 
sua presidência, o parlamentar pretende aproximar ainda mais o Legislativo da população. Nesta entrevista, ele conta que defenderá os interesses dos fortalezenses, 
de maneira democrática e participativa, ouvindo os cidadãos e todos os 42 colegas vereadores.

ENTRE
VISTA
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A Câmara Municipal de Fortaleza realizou, em 
janeiro, a primeira reunião do Colégio de Líderes 
do biênio 2023/2024. O encontro contou com a 
participação dos líderes de todas as bancadas 
partidárias, do líder da Oposição e da liderança do 
Executivo. O presidente da Câmara, Gardel Rolim 
(PDT), afirmou que a reunião foi muito positiva e 
contou com a participação de todos os partidos 

com assento na Casa. “Falamos sobre os 
planos e projetos dos próximos dois 
anos e apresentamos os servidores 
que comporão os quadros técnicos 
da Casa de áreas importantes 
para que os vereadores pudessem 
conhecer”, afirmou o presidente.

Durante o encontro, foi discutida a regularidade das 
reuniões do Colégio de Líderes, sendo definida a 
realização de pelo menos uma vez por mês. Para o 
líder da Oposição, vereador Márcio Martins (PROS), 
a atuação do Colégio de Líderes é fundamental 

para o Parlamento. “Pedi que as reuniões 
tenham uma regularidade e fiz uma 
proposta para que aconteçam todas 
as primeiras quartas-feiras de cada 
mês. As discussões que são feitas 

aqui têm grande valia. E essa é a expectativa daqueles que nos escolhem 
como lideres,” ressaltou.
Presente na reunião, o vereador Lúcio Bruno (PDT) disse que a reunião serviu para os vereadores se 

posicionarem, indicando melhorias de que a Casa está precisando. “Foram abordados temas 
importantes sobre o funcionamento da Casa, algumas coisas a serem 
corrigidas, e a tendência é melhorar. O importante é que foi a primeira 
reunião e foi apresentado um calendário de reuniões ordinárias do Colégio 
de Líderes, o que considero muito positivo”, destacou.

Participaram da reunião os seguintes líderes: Júlio Brizzi (PDT); Márcio Martins (PROS); Professor Enilson 
(Cidadania); Léo Couto (PSB); Larissa Gaspar (PT); Priscila Costa e Ana Aracapé (líder e vice-líder do PL); 
Didi Maravilha (PMB); Emanuel Acrízio (Progressistas); PPCell (PSD); Adriana Nossa Cara (PSOL); Ronaldo 
Martins (Republicanos); Danilo Lopes (Avante); Jorge Pinheiro (via on-line - PSDB); Estrela Barros (Rede); 
Julierme Sena (União Brasil); Carlos Mesquita e Didi Mangueira (líder e vice-líder do Executivo - PDT) e 
os vereadores Sargento Reginauro (PROS) e Lúcio Bruno (PDT). Pela Mesa, participaram Gardel Rolim 
(Presidente - PDT) e Paulo Martins (1o Vice-Presidente - PDT).

O segundo suplente do Partido da Mulher Brasileira 
(PMB), Didi Maravilha, tomou posse em janeiro 
como vereador de Fortaleza no lugar do vereador 
Wellington Sabóia, que tirou licença para assumir a 
direção do Departamento Municipal de Proteção 
e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon). A 
posse foi prestigiada por Wellington Sabóia, pelo 
vereador Germano He-Man (PMB) e pela ex-diretora 
do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo Lemos.

Didi Maravilha disse estar feliz por mais uma vez 
retornar a Casa, agora sob nova direção e um 
novo presidente. “Vamos trabalhar para melhor 
atender o nosso povo e fazer o melhor que estiver 
ao nosso alcance”, frisou. O parlamentar destacou 
que vai trabalhar por toda a cidade, mas terá uma 
atuação mais destacada nos bairros Bom Jardim, 
Maraponga, Parangaba e adjacências. No final, ele 
agradeceu a todas as pessoas que depositaram o 
voto de confiança nele e declarou que vai trabalhar 
para honrar cada voto recebido no pleito passado.

COM A POSSE DA MESA DIRETORA,
LEGISLATIVO MUDA COMPOSIÇÃO
DO SEU QUADRO DE LÍDERES

COLÉGIO DE LÍDERES
DISCUTE PROJETOS
E DEFINE CALENDÁRIO
DE REUNIÕES PARA
ESTE ANO 

DIDI MARAVILHA TOMA
POSSE NA CÂMARA
MUNICIPAL 

Com a posse da nova Mesa Diretora 
para o biênio 2023/2024, o Legislativo 
Municipal também passou por 
mudanças na composição do seu 
quadro de líderes. O vereador Carlos 
Mesquita (PDT) assumiu como líder do 
Governo e o vereador Didi Mangueira 
(PDT), como vice-líder. Já a bancada 
da Oposição permanece com o 
vereador Márcio Martins (PROS) como 
líder.

Carlos Mesquita foi eleito vereador 
de Fortaleza pela primeira vez em 
1992, pelo extinto Partido Democrata 
Cristão (PDC). Foi reeleito nos pleitos 
seguintes e, nas eleições de 2012, 
alcançou o sexto mandato. Foi líder 
do Prefeito Juraci Magalhães durante 
seis anos, até ser escolhido por 
seus pares para presidir a Câmara 
durante o biênio 2003/2004. Em 
2016, o parlamentar ficou na segunda 
suplência da coligação PDT/PP/PTB/
PROS. 

Assumiu o cargo de secretário da 
Regional III da Prefeitura de Fortaleza. 
Após o falecimento do vereador 
Luciram Girão, em maio de 2019, 
licenciou-se do cargo e passou a ser 
titular do mandato de vereador. Em 
2020, ficou como primeiro suplente do 
PDT, assumindo a vaga deixada pelo 
vereador Elpídio Nogueira (PDT), que 
tirou licença para assumir a Secretaria 
da Cultura de Fortaleza (Secultfor). O 
parlamentar assume a titularidade na 
vaga que será deixada por Antônio 
Henrique (PDT), eleito deputado 
estadual.

A indicação de Mesquita, feita pelo 
Prefeito José Sarto (PDT), foi pautada 
pela experiência do parlamentar e bom 
entrosamento político-administrativo.

   Já fui líder da Oposição e sei como 
ela age, da legitimidade de seus votos, ações, 
ponderações. Também já fui líder da Situação 
por um período bem maior. Sei como o 
Governo age, o que quer e como negociar. E 
já fui presidente da Câmara. Então, tenho todas 
as ferramentas para conduzir esta liderança 
e vou lutar para ser o vereador de todos, pois 
acredito que as matérias enviadas pelo Prefeito 
são para engrandecer Fortaleza e beneficiar a 
população”, afirmou Mesquita.

Já o vereador Márcio Martins foi eleito 
pela primeira vez com 4.309 votos para 
o mandato 2017-2020, pelo Partido da 
República (PR). Em 2018, desfiliou-se do 
PR e filiou-se ao Partido Republicano 
da Ordem Social (PROS). Em 2020, foi 
reeleito para o segundo mandato, com 
6.944 votos. Como líder da Oposição, 
aponta a função de fiscalizar o Executivo 
como uma de suas prioridades. Em 
seu primeiro mandato, Márcio Martins 
destacou a luta pelo serviço de transporte 
individual por aplicativo, além de atuar 
em prol das políticas voltadas para as 
pessoas com autismo.

Os líderes acumulam uma série de atribuições importantes, principalmente ligadas à articulação política e ao trabalho de unificação 
e alinhamento do discurso. É papel do líder orientar a posição das bancadas nas votações de projetos no Plenário e nas Comissões. 
No caso da liderança do Governo, o parlamentar será responsável por intermediar importantes projetos da Prefeitura de Fortaleza 
com todos os vereadores.

Quais as
funções
dos
líderes?

  A nossa perspectiva para 2023 é de otimismo, com uma Mesa 
Diretora renovatda, liderada por uma das suas marcas, as suas relações 
cordiais. Costumo brincar e dizer que Gardel é um grande diplomata. E 
estou muito motivado com as promessas que foram feitas para gestão 
desta Mesa Diretora, como a ampliação da Escola do Parlamento e muitas 
outras mudanças necessárias. E é importante ressaltar que a população de 
Fortaleza anseia por uma Câmara cada vez mais perto da população. O 
que o nosso mandato puder contribuir para isso, pode ter certeza que nós 
faremos”, ressaltou Márcio.
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POPULAÇÃO PODE PARTICIPAR
DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR

ETAPAS

“Precisamos que, nas reuniões nas comunidades, as pessoas entendam o atual plano vigente, 
avaliem o que mudou na cidade e na vida delas durante esses anos e o que a gente precisa 
estruturar para os próximos anos, norteando políticas públicas e atividades que o poder público 
e a sociedade precisam conduzir”, explicou.

O processo para as solicitações das carteiras 
estudantis de 2023 teve início em janeiro. O serviço 
é oferecido pela Câmara Municipal de Fortaleza, 
através da Central da Cidadania. Basta agendar 
o atendimento pelo site do Legislativo Municipal 
(https://cmfor.ce.gov.br/), marcar dia e hora para 
o atendimento presencial. 

O benefício é disponibilizado para todos os 
estudantes de escolas e universidades, veteranos ou 
novatos, das redes pública e privada de Fortaleza. 
Para solicitar a carteira de estudante, o interessado 
deve ter em mãos a documentação necessária, 
fazer o cadastro da biometria facial e confirmar 
a matrícula pela instituição de ensino. A carteira 
estudantil atual tem validade até abril deste ano. 
Além do atendimento presencial, os estudantes 
também podem solicitar o documento de forma 
on-line pela plataforma https://idestudantil.
fortaleza.ce.gov.br/. 

Os alunos veteranos das escolas públicas terão 
suas carteiras requisitadas pela direção das 
instituições, que se responsabiliza pela solicitação 

da gratuidade. Já os alunos da rede particular 
devem solicitar e pagar a taxa de confecção. O 
boleto pode ser impresso pela internet e pago em 
qualquer instituição financeira e aplicativos.

 Já os alunos que possuíam carteira de estudante da 
rede particular e permanecem na mesma instituição 
de ensino devem apenas imprimir o boleto pelo site. 
Caso tenham mudado de instituição, devem solicitar 
a confirmação de matrícula na sua instituição de 
ensino atual. Os bolsistas do Prouni ou estudantes 
de Universidades Públicas, veteranos ou novatos, 
devem solicitar a gratuidade para obter a carteira 
de estudante de 2023, por meio da plataforma 
Identidade Estudantil ou presencial. Os estudantes 
contemplados com bolsas do Prouni devem 
apresentar a declaração com essa informação.

Documentação necessária:
• RG;
• CPF;
• Declaração de matrícula;
• Comprovante de endereço atualizado.

Biometria

A biometria pode ser realizada on-line ou de 
modo presencial. Caso o aluno já tenha efetuado 
a biometria facial, não é preciso repetir o 
procedimento.

Confirmação da matrícula

Após serem realizados os pedidos, os alunos devem 
acompanhar a solicitação pelo site. Em seguida, 
devem pedir à instituição para confirmar a matrícula 
no site da Etufor e aguardar o processo de confecção 
para receber os documentos em suas instituições 
de ensino ou nos Diretórios Centrais dos Estudantes 
(DCEs), no caso das universidades.

Benefícios:
• Meia passagem no transporte coletivo;
• Meia cultural;
• Função de Bilhete Único;
• Utilização gratuita dos sistemas Bicicletar.

CARTEIRAS DE ESTUDANTE DE 2023 DE FORTALEZA
PODEM  SER SOLICITADAS NA CENTRAL DA CIDADANIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL

No total, são quatro etapas participativas, que acontecem com o suporte 
técnico do Consórcio Quanta/Gênesis. Esta primeira fase, que segue até o 
dia 10 de fevereiro, também é um momento de mobilização e capacitação 
comunitária, com a finalidade de informar a população sobre os formatos e as 
maneiras de participação. Os encontros contarão com o apoio das Secretarias 
Executivas Regionais e ocorrerão de forma presencial, com transmissão virtual 
aberta por meio da plataforma Plano Diretor Fortaleza, na qual a população 
pode se inscrever e conferir a agenda de eventos.

Na segunda etapa, será feita uma leitura da cidade, nos aspectos territorial e 
temático. Na oportunidade, serão discutidos os principais problemas, conflitos 
e potencialidades pelo ponto de vista de diversos atores sociais. Em seguida, 
a terceira fase é de elaboração e consolidação das propostas apresentadas e 
discutidas nas etapas anteriores.

A quarta e última etapa consiste em uma grande conferência para validação 
da minuta de lei que será encaminhada à Câmara Municipal para o início do 
processo legislativo. É a Câmara que aprova ou não o texto final da revisão.

Saiba como funciona a plataforma virtual
do Plano Diretor Participativo de Fortaleza
e como dar a sua contribuição

A revisão do Plano Diretor de Fortaleza dispõe de plataforma virtual para 
assegurar transparência e maior engajamento de todos os setores da 
sociedade. Por meio do site https://planodiretor.fortaleza.ce.gov.br/, os 
cidadãos poderão acompanhar as mais de 140 atividades participativas, que 
serão transmitidas em tempo real.

A plataforma do Plano Diretor de Fortaleza é mais uma forma de participar 
desse amplo debate, que vai definir as diretrizes urbanas da cidade para os 
próximos anos. Além de informar a agenda de atividades e o organograma das 
etapas até o envio do projeto de lei à Câmara Municipal, a plataforma reunirá 
documentos, atas de reuniões, imagens, entre outros materiais de consulta. Não 
é exigido cadastro para consultar a plataforma, ler os documentos disponíveis, 
acompanhar o cronograma e as fases do plano. No entanto, caso o usuário 
queira contribuir, tanto nos processos dos Fóruns Territoriais quanto  na inserção 
de colaborações aos documentos postados, é solicitada uma identificação 
simples, incluindo nome e e-mail.

A primeira etapa de revisão do Plano Diretor, principal 
legislação municipal para a condução do desenvolvimento 
urbano, teve início no mês de janeiro. Essa fase, que consiste 
em elaborar uma análise crítica por meio da escuta e da 
participação popular, vai contar com a realização de fóruns 
participativos nos 39 territórios de Fortaleza.

A ideia dos fóruns é que as comunidades apresentem 
as demandas locais dos seus territórios elencando as 
prioridades dentro dos seguintes eixos: Meio Ambiente; 
Desenvolvimento Urbano; Desenvolvimento Social; 
Desenvolvimento Econômico Sustentável; Cultura, 
Educação, Pesquisa e Inovação; e Governança.

  

  O Plano Diretor é o instrumento legal que define a 
cidade que a gente quer em diferentes vertentes, traçando 
os caminhos para uma Fortaleza mais justa e inclusiva. Vamos 
revisitar o Plano Diretor de 2009 com maior foco na redução 
da desigualdade social, por meio de um grande debate com 
toda a sociedade civil, mobilizando-a por meio de lideranças 
políticas e comunitárias”, destacou o Prefeito José Sarto 
(PDT).

De acordo com a titular da Coordenadoria Especial de 
Programas Integrados (Copifor), Manuela Nogueira, a revisão 
leva em conta as mudanças na cidade de 2009 aos dias 
atuais, e por isso é preciso restabelecer o debate visando ao 
progresso até 2033, quando o Plano deverá ser novamente 
revisado. 

Confira o passo a passo para agendar o 
seu atendimento na Central e realizar a 
solicitação da sua carteira de estudante:

1  Acesse o site da Câmara Municipal de 
Fortaleza (https://cmfor.ce.gov.br/).

2  Clique na aba Central da Cidadania, que 
fica no início da página, ou acesse o link 
aqui.

3  Selecione o serviço para o qual deseja o 
atendimento, escolha a data e clique em 
Pesquisar.

4 O sistema irá mostrar os horários 

disponíveis para atendimento. Selecione 
um horário de sua preferência e clique para 
agendar.

5 Agora é só comparecer à Central da 

Cidadania, na data e no horário agendados. 
Lembre-se de trazer os documentos 
necessários para o seu atendimento.
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CÂMARA SEDIA EVENTO QUE DISCUTE AS
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE 
A Câmara Municipal de Fortaleza sediou a palestra 
“Políticas Públicas para Juventude, Participação 
Social e Desenvolvimento”, que foi ministrada 
pela gestora pública e Ex-Conselheira Nacional de 
Juventude Karoline Mendez. O evento foi solicitado 
pelo vereador Prof. Enilson (Cidadania) e realizado 
em parceria com o Conselho Estadual de Juventude 
do Ceará (CONJUCE). 

O presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT),  
reforçou que o mote principal da sua gestão é abrir 
as portas da Câmara para a discussão de temas 
relevantes para a população. “Nós vamos fortalecer 
inclusive um braço importante, que é a Escola do 
Parlamento, que será âncora para trazer todos 
esses debates aqui para a Câmara. Hoje, temos 
um percentual grande em Fortaleza de jovens que 
não estudam e não trabalham, e nós precisamos 
discutir uma política pública que possa incluí-los 
num caminho que seja de dignidade”, avaliou.

O vereador Prof. Enilson disse ser muito importante 
esse evento acontecer no Legislativo Municipal, 
organizado pelo CONJUCE, com a participação 
de várias autoridades ligadas às políticas para a 
juventude. “Além de autoridades, vereadores e 
deputados jovens de outros estados, temos aqui 
também muitos jovens que vieram conosco discutir 
políticas públicas para a juventude. Sabemos que 
Fortaleza e o Estado do Ceará são referência em 

políticas públicas de Juventude para o Brasil. É muito 
importante também esse evento ser realizado na 
Câmara, que é a Casa do Povo, onde essas políticas 
são discutidas e podem se tornar leis”, ressaltou.

Participaram do evento a presidente do CONJUCE, 
Kilvia Cristina Teixeira; a vice-presidente do Instituto 
LA VIE, Karoline Mendez; o Secretário da Juventude 
do Município, Davi Gomes; o Secretário do Esporte 
do Estado, Rogério Pinheiro; a Secretária da 
Juventude do Ceará, Adelita Monteiro; e Lucas 
Brito, gestor da Rede Jovem do Ceará. Participaram 
do momento também: Francisco de Assis Costa 
Filho, ex-secretário nacional de Juventude da 

Presidência da República, ex-presidente nacional 
da Juventude do MDB e coordenador nacional de 
Núcleos do MDB; David Barros, ex-presidente do 
Conselho Nacional de Juventude, ex-secretário 
estadual de Juventude do Ceará; Edglei Alexandre, 
ex-presidente do Conselho Nacional de Juventude; 
Neilson Marques, GT de Juventude do Governo 
de Transição e Conselheiro Nacional de Juventude; 
Jonathan Hora, presidente do Conselho Estadual 
de Juventude de Sergipe; Lucas Souza, deputado 
estadual de Roraima; Francisco Carlos Filho, 
vereador de Nossa Senhora do Socorro/SE; e 
Norton Soares, vereador de Restinga Seca/RS e 
Presidente Nacional da Juventude do MDB.


