
LEGISLATIVO 
INAUGURA 
NOVO ESTÚDIO 
DA TV CÂMARA 
FORTALEZA
Páginas 6 e 7

CÂMARA NOTÍCIAS
ANO VIII - Nº 92 - 2022

WWW.CMFOR.CE.GOV.BR
NOSSA VOZ. NOSSA FORTALEZA.

PÁGINA 2
Câmara Municipal 
de Fortaleza 
inicia campanha 
Novembro Azul

PÁGINA 3
Escola do Parlamento 
oferece capacitação 
sobre processo 
legislativo para 
servidores

PÁGINA 5
Escritório dos Direitos 
Humanos Dom Aloísio 
Lorscheider aprimora 
atendimento ao cidadão

PÁGINA 10
Assessores parlamentares 
recebem treinamento 
para elaborar emendas 
à proposta de Lei 
Orçamentária Anual 2023



EDITORIAL
 Os investimentos feitos pela Mesa Diretora 

no setor de Comunicação desta Casa Legislativa 

reforçam o nosso compromisso em deixar os 

cidadãos informados, de maneira democrática e 

transparente, sobre tudo o que acontece na Câmara 

Municipal. Cumprimos, assim, nossa missão de 

transmitir, com a seriedade e o respeito que os 

fortalezenses merecem, os principais debates e 

discussões relevantes à cidade.

	 Com	 as	 recentes	 mudanças,	 a	 emissora	 oficial	

do Parlamento ganhou um novo estúdio e uma nova 

identidade visual, passando a se chamar TV Câmara 

Fortaleza. Essa ampliação e essa modernização, com 

atenção especial à acessibilidade, em um espaço 

totalmente modernizado, permitirão uma melhor 

qualidade no serviço prestado à população.

 Além disso, sob o tema “Menos Preconceito, 

Mais Vida!’’, o Legislativo promoveu a Campanha 

Novembro Azul. A ação teve como objetivo 

sensibilizar e orientar os servidores sobre a 

necessidade de prevenção do câncer de próstata, 

por meio da realização de exames e do cuidado com 

a	 saúde.	 Os	 profissionais	 receberam	 um	 panfleto	

indicando formas de prevenção e sintomas da 

doença.

 Nesta edição do Câmara Notícias, também 

destacamos as ações da Escola do Parlamento, que 

promove	 cursos	 de	 qualificação	 aos	 vereadores	 e	

servidores, garantindo a melhoria do atendimento 

prestado aos fortalezenses. Abordamos, ainda, 

a prestação de serviços do Escritório de Direitos 

Humanos Dom Aloísio Lorscheider, que otimizou o 

atendimento aos cidadãos com a seleção de novos 

estagiários.

	 Por	 fim,	 neste	 mês	 de	 novembro,	 além	 da	

realização	de	audiência	pública	para	a	apresentação	

da peça orçamentária pelo Executivo, houve também 

a capacitação dos assessores parlamentares voltada 

à elaboração de emendas ao Orçamento, promovida 

por técnicos da Secretaria do Planejamento, 

Orçamento	e	Gestão	(Sepog).	Confira	essas	e	outras	

notícias	em	nosso	Informativo	e	fique	por	dentro	de	

tudo o que acontece na Casa do Povo!

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
INICIA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL

ESCOLA DO PARLAMENTO OFERECE CAPACITAÇÃO SOBRE 
PROCESSO LEGISLATIVO PARA SERVIDORES

A Unidade de Saúde da Câmara Municipal 
de Fortaleza promoveu a campanha Novembro 
Azul, com o tema “Menos Preconceito, Mais 
Vida!”. Com o objetivo de orientar os servidores 
sobre a necessidade de prevenção do câncer 
de próstata, por meio da realização de exames. 
A coordenadora da Unidade de Saúde, Lúcia 
Bayma e a médica Débora Brasil percorreram as 
dependências	da	Casa,	entregando	um	panfleto	
que indica formas de prevenção e sintomas da 
doença. 

O assessor Rafael Freitas foi um dos servidores 
que recebeu o material e disse que esse tipo 
de abordagem é importante. “A informação se 
tornando mais comum pode ajudar a diminuir o 
preconceito e fazer com que os homens tenham 
mais interesse em cuidar da saúde da próstata. É 
de conhecimento geral que os homens cuidam 
menos da saúde do que as mulheres e isso é visto 
mais como desleixo, e por isso valorizo esse tipo 
de ação pois traz um alerta importante”, disse.

A médica Débora Brasil reforça que todos os 
homens que estejam na idade de 40 anos ou mais 
devem procurar um urologista e fazer exame de 
rastreamento de câncer de próstata. “Queremos 
mostrar a importância da realização do exame 
de PSA e, se necessário, do exame de toque 
retal para detectar os casos iniciais e possibilitar 
o  tratamento adequado, que venha melhorar a 
qualidade de vida do paciente’’, frisou.

Criada	 para	 qualificar	 o	 trabalho	 dos	 vereadores	 e	 servidores	 por	
meio de cursos e treinamentos, a Escola do Parlamento da Câmara 
Municipal	de	Fortaleza	realizou	no	mês	de	novembro,	o	curso	“Processo	
Legislativo: teoria e prática aplicada”, facilitado pelo advogado Danilo 
Falcão.

Danilo Falcão é advogado, pós-graduado, escritor e coautor do livro 
“Câmara dos Vereadores” e autor do livro “Processo e procedimento 
legislativo municipal com apontamentos práticos”. Além disso, é 
também assessor e consultor técnico administrativo, legislativo e jurídico 
de Câmaras Municipais desde 2005, tendo capacitado mais de 15 mil 
vereadores, servidores, assessores e advogados. 

Com duração de 20h/aula, a capacitação abordou os tipos e as fases 
dos processos legislativos, que envolvem toda a parte funcional das 
iniciativas propostas pelo Executivo e vereadores, desde o trâmite das 
matérias e emendas até o envio para publicação. Para o ministrante do 
curso, a iniciativa do Legislativo é importante para garantir a formação 
continuada dos servidores. “A capacitação é necessária para que a gente 

possa melhorar a qualidade da gestão pública na esfera nacional, nas 
Câmaras e Assembleias”, ressaltou Falcão.

Vera Cavalcante do setor de Revisão e Anais relatou ter sido muito 
produtivo a capacitação, já que trabalha com essa atividade. “O curso 
serviu	para	o	nosso	setor	se	aprimorar.	A	gente	vê	toda	a	tramitação	e	
não adianta só escutar e transcrever o que o vereador fala, mas a gente 
também precisa entender toda a tramitação, que vai desde quando a 
gente	pega	a	pauta	até	quando	a	gente	vai	realizar	a	ata	e	finaliza	com	
os anais”, contou a servidora.

No	 mês	 de	 dezembro,	 a	 Escola	 do	 Parlamento	 promove	 o	
curso “Redação Legislativa”, tendo facilitadores o professor Marco 
Vasconcelos,	graduado	em	Letras/Português,	doutorado	em	Linguística	
Aplicada e atualmente cursando o bacharelado em Direito, pela UFC; e 
a professora Rosa Juliana Costa, bacharela em Direito pela Universidade 
Federal do Ceará (UFC), especialista em Direito Constitucional e Processo 
Constitucional pela Uece, mestre em Direito pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG).
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VEREADORES 
APROVAM PROJETOS 
QUE INCENTIVAM O 
EMPREENDEDORISMO 
NA CAPITAL

ESCRITÓRIO DOS DIREITOS HUMANOS DOM ALOÍSIO 
LORSCHEIDER APRIMORA ATENDIMENTO AO CIDADÃO

LEGISLATIVO APROVA PROJETO QUE INSTITUI POLÍTICA 
DE VIDEOMONITORAMENTO EM FORTALEZA

COSTURANDO O FUTURO

SAIBA MAIS: 

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E 
FORMALIZAÇÃO DOS EMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS DE FORTALEZA

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou dois 
projetos de lei ordinária, de autoria do Executivo, 
que buscam fomentar o empreendedorismo 
na Capital, gerando emprego e renda para a 
população. São eles: o Projeto Costurando o Futuro 
e o Programa de Fortalecimento e Formalização 
dos Empreendedores Individuais de Fortaleza.

Com o objetivo de aprimorar e fortalecer o 
atendimento dos cidadãos, o Escritório dos Direitos 
Humanos Dom Aloísio Lorscheider (EDHAL), da 
Câmara Municipal de Fortaleza, realizou uma 
seleção, no primeiro semestre deste ano, de 
estagiários para atuarem de forma voluntária, 
sendo aprovados alunos do Centro Universitário 
Ari de Sá e da Faculdade Maurício de Nassau.

Segundo Cláudio Silva, coordenador do 
EDHAL, os atendimentos no escritório sempre 
apresentam demandas fortes e contínuas, com 
maior	 ênfase	para	 as	 áreas	de	 saúde	e	moradia.	

Cláudio observa que os estagiários possibilitaram 
um incremento no trabalho do escritório. “A 
ideia do estágio, além de fortalecer e aprimorar 
o atendimento, é também estreitar os laços com 
as instituições de ensino superior, tanto para esses 
estagiários produzirem pesquisas, projetos de 
extensão, mas também ajudar na formação deles”, 
pontua. 

O Escritório de Direitos Humanos Dom Aloísio 
Lorscheider atende, em média, de 30 a 40 pessoas 
por	 mês	 ou	 duas	 pessoas	 por	 dia.	 A	 maioria	
frequenta a Câmara. “Chamamos de demanda 

espontânea, mas quando se trata de atendimento 
de comunidades, geralmente vem indicado por 
alguém ou porque já conhecem o atendimento do 
escritório. Também atendemos grupos de famílias 
e pessoas em situação de rua, o que chamamos de 
demanda coletiva,” esclarece. 

Qualquer cidadão pode ser atendido pelo 
EDHAL, basta se deslocar à sede da Câmara 
Municipal de Fortaleza (Rua Thompson Bulcão, 830 
- Luciano Cavalcante) de segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas. O agendamento pode ser feito pelo 
telefone 3444 4829.

Aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza, o Projeto de Lei Ordinária 
nº 376/2022 que institui a Política Municipal de Videomonitoramento 
no Município de Fortaleza. A medida tem o intuito de implementar 
o monitoramento por imagens de vias públicas compreendendo 
logradouros, áreas, ambientes, veículos, equipamentos e eventos 

públicos em Fortaleza com o tratamento de dados e informações 
produzidas no território municipal, em estrito respeito à inviolabilidade 
da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, bem 
como preservando demais direitos e garantias fundamentais. 

Iniciativa da Prefeitura de Fortaleza que já 
existe e tem gerado oportunidade de renda para 
as pessoas em situação de vulnerabilidade. Com 
espaço	de	8	ateliês	compartilhados	e	gratuitos,	o	
programa oferece estrutura adequada para quem 
não tem máquina de costura, proporcionando 
inclusão produtiva à população e transformando 
arte em renda. Com o projeto aprovado pela 
Câmara	 fica	 garantido	 a	 instituição	 do	 Projeto	
Costurando o Futuro como uma política pública 
mais	eficiente,	abrangendo	inclusive	novas	ações.	
Dentre elas, destacam-se:

• Instalação de espaços colaborativos com 
uso de reutilização de resíduos têxteis;

• Oferta de capacitações direcionadas para 
economia e finanças solidárias, gestão estratégica, 
marketing, planejamento, administração de 
compras, controle financeiro, dentre outros temas;

• Doação de Equipamentos de Trabalho.

A Câmara Municipal de Fortaleza conta com o serviço 
do Microempreendedor Individual por meio da Central 
da Cidadania, que tem oferecido todo o suporte aos 
trabalhadores autônomos, que desejam formalizar seus 
negócios. O equipamento também orienta os cidadãos 
sobre o parcelamento de dívidas, a Declaração Anual do 

MEI, boletos de pagamento, alteração de dados, entre 
outras dúvidas relacionadas ao programa.

Se desejar formalizar o seu negócio e garantir os 
benefícios oferecidos pelo programa, agende agora 
mesmo o seu atendimento:

O	 Programa	 tem	 o	 objetivo	 de	 qualificar	 parte	 significativa	 dos	 empreendedores	
individuais do Município, por meio do incentivo a adoção de novas técnicas de marketing, 
finanças,	 gestão	 pessoal	 e	 empresarial	 possibilitando	 o	 desenvolvimento	 social	 e	 o	
fortalecimento	da	economia	local.	A	iniciativa	será	dividida	em	três	eixos	de	atuação:

• Capacitações e Consultorias Gerenciais;
• Serviços de formalização e orientação para os empreendedores individuais;
• Distribuição gratuita de equipamentos para o trabalho – carrinhos customizados para 

os vendedores ambulantes do ramo alimentício.

Também foi assegurado por meio de emenda ao projeto que as permissões já concedidas 
e em vigor continuam válidas e inalteradas, não sendo exigida qualquer adequação aos 
permissionários.
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TV CÂMARA FORTALEZA 
CONQUISTA 3º LUGAR 
DO PRÊMIO ADPEC DE 
JORNALISMO

LEGISLATIVO INAUGURA 
NOVO ESTÚDIO DA TV 
CÂMARA FORTALEZA

Ampliação, modernização e acessibilidade são os 
destaques	do	novo	estúdio	da	emissora	oficial	do	Legislativo,	
que vai permitir uma melhor qualidade do serviço prestado à 
população. A solenidade de inauguração do equipamento e 
apresentação da sua nova identidade visual, que passa a se 
chamar TV Câmara Fortaleza, aconteceu em novembro e foi 
conduzida pelo presidente da Câmara Municipal, Antônio 
Henrique (PDT).

Desta forma, a emissora, um dos primeiros canais 
legislativos do norte-nordeste, aperfeiçoa a ferramenta de 
transparência	com	uma	trajetória	marcada	pela	credibilidade,	
evolução de sua programação, produções premiadas e 
dedicação dos servidores, levando informações de interesse 
público aos fortalezenses e promovendo a cidadania. 

O presidente Antônio Henrique (PDT) ressaltou que 
os investimentos feitos pela sua gestão na comunicação 
demonstram compromisso com o público, de transmitir 
tudo que acontece no Legislativo Municipal, de maneira 
democrática e transparente levando ao debate as principais 
discussões da cidade com a seriedade e respeito que os 
cidadãos merecem. “Trata-se de um projeto inovador e a 
gente entrega esse prédio com a missão e o compromisso 
de fazer ainda mais. A TV recebe um estúdio moderno, 
alinhado aos avanços tecnológicos, com nova infraestrutura 
e aquisição de novos equipamentos, que vão melhorar 
o trabalho dos vereadores, e também daqueles que 
estão na execução e na produção. E isso vai possibilitar 
que a informação chegue com melhor qualidade para a 
população”,	afirmou	o	presidente.

O novo estúdio da TV Câmara Fortaleza recebeu o nome 
do servidor Carlos Alberto Araújo de Aquino, que faleceu 
em junho de 2021, vítima de Covid-19. Carlinhos, como era 
conhecido por todos, atuava no Departamento Legislativo 
da Câmara Municipal de Fortaleza desde 1982. “O seu 
carisma	e	a	competência	jamais	serão	esquecidos.	Trabalhou	
muitos anos na Câmara servindo ao povo. Tem uma história 
e queremos deixar marcado na memória das pessoas com 
essa	homenagem”,	afirmou	o	presidente	Antônio	Henrique.

Para o diretor da TV Câmara Fortaleza, Italo Lima,  a 
entrega do novo estúdio representa um marco na história 
da emissora. “O espaço moderno, inovador e acessível 
vai fortalecer a produção de novos conteúdos e também 
permitir mais conforto para os funcionários e visitantes. 
Além disso, o público vai contar com uma nova programação 
através do aplicativo TV Câmara Fortaleza. É um momento 
que representa avanços tecnológicos com o objetivo de 
aproximar ainda mais o Legislativo do povo”, destaca.

A	TV	Câmara	Fortaleza,	emissora	oficial	do	Legislativo	
Municipal, conquistou com o documentário “Vidas 
Ciganas – Marcas do Passado”, o 3° lugar na categoria 
telejornalismo,	da	6ª	edição	do	Prêmio	da	Associação	das	
Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará 
(ADPEC).

A série documental da emissora aborda como 
os ciganos estão inseridos na sociedade e revela as 
tradições e os anseios por políticas públicas de inclusão 
e de valorização da cultura.

Assista ao documentário premiado: 

Ao longo dos últimos quatro anos, a TV Fortaleza conquistou doze 
prêmios jornalísticos, sendo quatro deles em nível nacional.

ESTRUTURA MODERNA 
O estúdio, que agora tem 69,15m², teve sua 

área ampliada, com o aumento do pé direto, 
proporcionando ao ambiente melhor acústica 
e o uso de diversas fontes de áudio, como 
microfones e retornos, além da distribuição 
da	 iluminação	 de	 TV	 de	 forma	 homogênea.	
Essa ampliação permite maior diversidade de 
enquadramento na gravação dos programas.

O controle mestre também foi 
contemplado e teve modernização de seus 
equipamentos, possibilitando uma maior 
mixagem e processamento de sinais. Switcher 
de vídeo, gravadores e um sistema de 
monitoramento do sinal da TV trazem agora 
mais	versatilidade	e	redundância	do	sinal	final	
produzido. A nova estrutura também obteve 
ampliação do prédio e trouxe mais conforto 
aos seus colaboradores que agora possuem 
sala técnica, copa e sala de reunião.
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SOLENIDADES

Sessão Solene em homenagem aos 40 anos da Igreja 
Betel e para a entrega do Título de Cidadão ao Pastor 
Israelito de Almeida Lima

Legislativo promove Sessão Solene em celebração ao 
Dia Nacional da Consciência Negra

Sessão Solene em homenagem à memória do 
estudante cearense João Nogueira Jucá

Legislativo realiza Sessão Solene em homenagem aos 60 anos do Colégio CWD 
Maximus

Câmara Municipal realiza Sessão Solene em 
homenagem aos 59 anos do bairro Henrique Jorge

Câmara Municipal de Fortaleza concede o Título de 
Cidadã à diretora do Procon-Fortaleza, Eneylândia 
Rabelo Lemos

Entrega do Título de Cidadã de Fortaleza à Senhora 
Zilmara Maria de Moraes, conhecida como Mara 
Pavanelly

AUDIÊNCIA DEBATE AMPLIAÇÃO 
DA IDADE MÁXIMA PARA 
VEÍCULOS DE APLICATIVOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA COLOCA 
EM PAUTA POLÍTICA PÚBLICA 
PARA A CAPOEIRA EM 
FORTALEZA

CÂMARA REALIZA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO 
E DISCUSSÃO DO PROJETO DE 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 
PARA 2023

Legislativo entrega o Título de Cidadã de Fortaleza à governadora em exercício 
Maria Nailde Pinheiro Nogueira

Sessão Solene em homenagem aos 35 anos do Show 
da Praça

Entrega da Medalha Boticário Ferreira ao Senhor Will 
Almeida

Solenidade celebra o Dia do Personal Trainer

Com	 o	 objetivo	 de	 ouvir	 as	 principais	 demandas	 dos	 profissionais	
que atuam no serviço de transporte público por aplicativo no Município, 
a	Câmara	Municipal	de	Fortaleza	 realizou	uma	audiência	pública	com	a	
categoria. O vereador Márcio Martins (PROS) foi o propositor da reunião 
por meio do requerimento nº 1277/2022.

Dentre as demandas apresentadas pelos participantes que além do 
pedido de aumento da idade de 8 para 10 anos, também destacaram 
questões de tarifas e legislação.

Com o objetivo de dialogar sobre política pública, demanda social e 
cultural para a capoeira no Município de Fortaleza, a Câmara Municipal 
de Fortaleza, por meio do requerimento n° 2100/2022, de autoria do 
vereador	Lúcio	Bruno	(PDT),	realizou	uma	audiência	pública.	Na	ocasião,	
foi debatido a importância da criação de estratégias que fortaleçam a 
prática do esporte na Capital.

Mario Fracalossi, secretário adjunto da Secretaria de Planejamento, 
Orçamento	e	Gestão	Municipal	(Sepog)	apresentou	em	audiência	pública,	
realizada na Câmara Municipal, o projeto de orçamento para o ano de 
2023, onde 27% será investido em Saúde, 24% em Educação, 10% em 
Previdência	 Social,	 9%	em	Administração,	 8%	em	Urbanismo	e	 22%	em	
demais funções. O PLOA 2023 traz um incremento de cerca de 8% em 
relação à LOA de 2022, totalizando R$ 10,7 bilhões para investimentos e 
manutenção do Executivo.
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ASSESSORES PARLAMENTARES RECEBEM 
TREINAMENTO PARA ELABORAR EMENDAS À 
PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

QUARTA TURMA DE BRIGADISTAS DE INCÊNDIO DA 
CÂMARA TOMA POSSE

A Câmara Municipal de Fortaleza em parceria 
com a Secretaria do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – SEPOG, realizou treinamento destinado 
aos assessores parlamentares com objetivo de 
apresentar os principais aspectos relacionados 
às emendas ao (PLOA 2023), bem como orientar 
sobre os procedimentos técnicos necessários para 
a proposição e operacionalização das emendas.

A	posse	da	4ª	Turma	da	Brigada	de	Incêndio	
da	Câmara	Municipal	de	Fortaleza	foi	oficializada	
durante sessão ordinária no início de novembro. 
Formada por 16 funcionários, a Brigada atuará 
na prevenção de acidentes, evitando situações 
que	 causam	 risco	 de	 incêndio,	 além	 de	 atuar	
nos	 processos	 de	 evacuação	 de	 emergência	 e	
prestação de primeiros socorros. 

LEIA O QUE
SUA CIDADE
TEM A DIZER.

Baixe a sua em

ou pelo QR Code
cmfor.ce.gov.br
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NNOOSSSSA A VVOOZ. NZ. NOOSSSSA A FFOORRTTALEZA.ALEZA.

O projeto “Nossos bairros, nossa Fortaleza”, uma 
realização da Câmara Municipal de Fortaleza, em 
parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR),  deu 
início à segunda etapa. Na programação elaborada 
para os meses de novembro e dezembro estão previstas 
uma série de lives, webcontents e programas de TV, 
ampliando o olhar afetivo, econômico e sociocultural 
das 12 Regionais Administrativas da cidade. 

Valéria Xavier, coordenadora do projeto, destaca 
que o livro é um recorte dos 121 bairros divididos nas 
12	regionais	da	Capital.	“A	partir	de	dados	oficiais,	a	
Fundação	Demócrito	Rocha	(FDR)	traça	o	perfil	de	cada	
uma das localidades e aponta o que as faz um território 
humano. Nas 396 páginas da publicação, além de 
elencar	 dados	 demográficos,	 IDH,	 acesso	 à	 Cultura,	
Saúde, Educação e Transporte Público entre outros, 
a	FDR	propõe	olhar	a	cidade	como	uma	experiência	
subjetiva, reconhecendo memórias, imaginários e 
afetos que são diversas vezes muito particulares de 
cada bairro,” destaca.

O encerramento das atividades será contemplado 
com o lançamento do livro “Nossos bairros, Nossa 
Fortaleza: Mapeamento estatístico e afetivo da cidade”, 
em sessão solene no Legislativo.

‘NOSSOS BAIRROS, NOSSA 
FORTALEZA’ INICIA SEGUNDA 
ETAPA DO PROJETO COM 
NOVOS CONTEÚDOS SOBRE 
AS 12 REGIONAIS DA CIDADE

Todo o conteúdo está disponível 
para público de forma gratuita. 
Acesse aqui:


