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EDITORIAL
Com a missão de fortalecer a política de acesso à 

cidadania, a Central da Cidadania Vereador José 

Iraguassú Teixeira completou, em outubro último, 

um ano de funcionamento, contabilizando mais de 

11 mil atendimentos à população. O equipamento 

conta com a atuação de sete órgãos e oferta mais 

de 30 serviços, dentre eles, a emissão da Carteira 

de Identidade, do CPF, da carteira de estudante e 

do Cartão do Idoso.

No mesmo mês, o Legislativo Municipal, em 

comemoração ao Dia do Servidor Público, 

realizou a entrega do Prêmio Servidor Destaque, 

reconhecendo a atuação e o trabalho dos 

profissionais que prestam serviços à população 

na Casa do Povo. Foram agraciados mais de 30 

profissionais.

Essas informações constam no Câmara Notícias, 

que destaca ainda a aprovação do pacote de 

incentivos fiscais que visa estimular o turismo e 

incentivar o surgimento de novos hotéis e resorts 

de alto padrão na orla marítima, fomentando o 

setor na capital, além da aprovação de incentivo 

fiscal para o setor de Tecnologia da Informação, 

que consiste na redução de impostos.

Em alusão à campanha Outubro Rosa, o Poder 

Legislativo também promoveu atividades a fim de 

sensibilizar as mulheres sobre o câncer de mama, 

reforçando a importância da prevenção e do 

autocuidado. Nesta edição, destacamos ainda a 

chegada da peça orçamentária para 2023 e o início 

da apreciação do projeto pelos vereadores.

Confira o nosso Informativo e fique por dentro de 

tudo o que acontece na Casa do Povo!

CENTRAL DA CIDADANIA REALIZA MAIS 
DE 11 MIL ATENDIMENTOS EM UM ANO DE 
FUNCIONAMENTO

A Central da Cidadania Vereador José Iraguassú 
Teixeira comemorou no mês de outubro um ano 
de funcionamento, com 11.608 atendimentos 
realizados até o dia 30 de setembro deste ano. 
Os serviços mais procurados são os ofertados 
pela Secretaria de Proteção Social, Justiça, 
Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), 
com 6.632 atendimentos, ou seja, 57% do 
total. Logo em seguida, aparece a Autarquia 
Municipal de Trânsito (AMC), com 1.681 
atendimentos (14%); depois, o atendimento 
ao Microempreendedor Individual, com 890 
(8%); Sindiônibus, com 805 (7%); Procon, com 
801 (7%); Etufor, com 538 (5%) e Secretaria das 
Finanças, com 260 atendimentos (2%).

Hoje, a Central conta com sete órgãos e mais de 

30 serviços, entre eles a Etufor, com a emissão de 
carteira de estudante, sendo seu principal carro-
chefe; o Sindiônibus, com o Cartão do Idoso; 
a SPS, com emissão de RG, CPF e Declaração 
de Antecedentes Criminais; o Procon, com 
atendimento ao consumidor; além da Autarquia 
Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), com 
a emissão de credencial de estacionamento 
para idoso; a Secretaria Municipal das Finanças 
(Sefin), com a emissão de Certidão Negativa de 
Débito e o MEI, com a formalização de negócios 
dos microempreendedores individuais.

Para o coordenador da Central da Cidadania, 
Rodrigo Cavalcante, é uma alegria comemorar 
o primeiro ano do equipamento, que presta 
relevantes serviços e garante o acesso da 
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CONHEÇA OS SERVIÇOS 
OFERTADOS PELA CENTRAL
DA CIDADANIA:

      AMC
• Defesa de autuação;
• Emissão de credencial para idoso 
e deficiente para uso de vaga 
especial;
• Indicação do condutor;
• Apresentação de recurso de multa 
– 2ª instância;
• Recurso de Multa – Jari.

      Etufor
• Emissão de carteira de estudante;
• Bilhetinho (crianças de 2 a 7 anos).

      Procon
• Oferece atendimento para a 
população, no intuito de minimizar 
os transtornos decorrentes das 
relações de consumo;
• Recebe denúncias contra 
fornecedores e empresas que 
desrespeitam o direito do 
consumidor;
• Realiza audiências de conciliação.

      Sefin
• Emissão de Certidão Negativa de 
Débito;
• Emissão de Nota Fiscal Avulsa;

• Consulta no cadastro do IPTU;
• Emissão de DAM de IPTU, ISS e 
ITBI.

      Sindiônibus
• Emissão de Bilhete Único;
• Cartão do Idoso.

      SPS
• Emissão de RG;
• Emissão de CPF;
• Antecedentes Criminais;
• CTPS Virtual.

      MEI
Atua no suporte aos trabalhadores 
autônomos, que desejam formalizar 
seus negócios. 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.

Lembramos que, para garantir 
o seu atendimento, é preciso 
fazer o agendamento no site da 
Câmara.

população a políticas públicas fundamentais. “Esse projeto foi 
desenhado e iniciado pelo presidente Antônio Henrique, sendo 
inaugurado para o público no dia 1º de outubro. Hoje, já atingimos 
mais de 11 mil atendimentos, com uma média de mil atendimentos 
por mês. Durante esse período, também realizamos a Central 
Itinerante, que leva os mesmos serviços ofertados na sede da Câmara 
Municipal aos bairros de Fortaleza por meio de uma unidade móvel”, 
frisou.

A unidade móvel da Central da Cidadania já esteve nos bairros 
Paupina, Serrinha, Bonsucesso e Genibaú. Os destinos são pedidos 
pelas instituições dos próprios bairros e solicitados pelos vereadores 
do Município.
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CÂMARA REALIZA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO
SERVIDOR DESTAQUE

A Câmara Municipal de Fortaleza promoveu 
cerimônia em homenagem aos servidores da Casa, 
em alusão ao Dia do Servidor Público. O momento 
marcou a entrega do Prêmio Servidor Destaque. 
O agraciado foi escolhido em votação com a 
participação de todos os setores. Na abertura da 
solenidade, o presidente do Legislativo, vereador 
Antônio Henrique (PDT), fez um reconhecimento 
a todos os servidores atentando para os serviços 

essenciais prestados para bem servir aos 
fortalezenses.

“Minha palavra é gratidão. Faço essa fala para 
agradecer a vocês que, mesmo no desafio do 
serviço público, são fundamentais. Alguns estão 
aqui há muitos anos e nos ajudam com sua 
experiência. Outros chegaram recentemente. A 
dedicação de vocês fez com que o nosso trabalho 

fosse reconhecido. Somos uma grande família. 
Todos são essenciais para que essa Casa seja a Casa 
do Povo”, ressaltou o parlamentar.

A premiação foi criada em 2019, na gestão do 
presidente Antônio Henrique (PDT), e passou a 
ser permanente na Casa através do projeto de 
resolução nº 25/19, de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal.

Prêmio Servidor Destaque da Câmara
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CÂMARA REALIZA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO
SERVIDOR DESTAQUE

SERVIDORES DESTAQUE POR DEPARTAMENTO

Arquivo: Adriana Braga 
Lima

Administração de 
Redes: Daniel Kilzer 
Brasil Dias

Biblioteca: Gláuria 
Maria Lima Gondim

Ouvidoria: Bruno Joca 
Esteves

Cerimonial: Raíssa da 
Rocha Lima Silva

Presidência/Diretoria-
Geral: Dayane Martins 
Ferreira

Comunicação: Romana 
Araújo

Guarnição: Viviane 
Coutinho da Silva

Monitoramento: 
Manoel Martinho Girão 
Nogueira

Cogel: Amanda 
Doralice Feitosa Brito

Anais: Aluisio Menezes 
Fontenele Neto

Patrimônio: Victor José 
Cunha Lima Pires

Protocolo: Rosana 
Rocha Guimarães

Controle Interno: 
Raphael Alessandro 
da Silva

Unidade de Saúde: 
Érika Matos Ramos 
Assis

Licitação: Suênia 
Regina Martins 
Bandeira

Escritório de Direitos 
Humanos Dom Aloísio 
Lorscheider: Samara 
Santos Silva

IPAB: Francisca Kátia 
de Sousa Silva

SDP: Iderlândia Moura 
Boyadjian

Administrativo: 
Francisco Mota 
Gadelha

Recursos Humanos: 
Vanilson de Sousa 
Saraiva

DIEXP: Fábio Paula 
Portela

Jurídico: Jorge Habib 
Neto

Legislativo: Amilton 
Loiola Bezerra

Central da Cidadania: 
Fabiana Silva Bezerra 
Barbosa

Coordenadoria das 
Comissões: Fernanda 
Barros Dias

Manutenção: 
Valdenora Soares 
Pereira

Unidade de Saúde: 
Antônia Lúcia Baima 
Barros
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LEGISLATIVO APROVA PACOTE DE 
INCENTIVOS FISCAIS AO SETOR 
HOTELEIRO DE FORTALEZA 

Com o objetivo de estimular a hotelaria e incentivar o surgimento de 
novos hotéis na Praia do Futuro e de hotéis e resorts de alto padrão 
(cinco estrelas) em toda a capital, a Câmara Municipal de Fortaleza 
aprovou, no mês de outubro, projetos oriundos do Executivo que 
vão conceder incentivos fiscais aos empreendedores do setor.
Uma das iniciativas prevê a redução de 95% no valor da alíquota do 
ITBI e do IPTU dos imóveis utilizados em suas atividades-fins, que 
estejam instalados ou que venham a se instalar dentro do perímetro 
delimitado na Praia de Iracema. Os incentivos terão duração de 10 
anos, podendo ser prorrogados por igual período.
Já outra proposição dispõe sobre o Programa Especial de Incentivos 
Fiscais ao Turismo. A medida busca favorecer a instalação de hotéis 
na Praia do Futuro, por meio da redução de 95% no valor da alíquota 
do ITBI e do IPTU dos imóveis utilizados em suas atividades-fins, 
e da redução de até 60% na alíquota do ISSQN incidente sobre o 
serviço de hospedagem, variando de acordo com a quantidade de 
alojamentos dos empreendimentos.
O projeto ainda define incentivos para novos hotéis e resorts de 
alto padrão (cinco estrelas) em toda a cidade, também por meio da 
concessão de benefícios fiscais relativos ao Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISSQN), ao Imposto Sobre Transmissão Inter 
Vivos de Bens Imóveis (ITBI) e ao Imposto Sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Para o secretário municipal de Turismo, Alexandre Pereira, Fortaleza 
parte mais uma vez na frente ao adotar iniciativas de fomento 
ao turismo na capital. Segundo o gestor, além de incentivar 
novos empreendimentos hoteleiros, as medidas fortalecem os 
equipamentos já existentes.

Para acessar o benefício, o estabelecimento 
prestador de serviço turístico de meios de 
hospedagem deverá cumprir, no mínimo, 
80% dos requisitos. Dentre eles:    

• Estar regular com as obrigações tributárias;
• Não possuir outros incentivos fiscais concedidos 
pelo Município; 
• Ser aprovado pelo Comitê Municipal de 
Desenvolvimento Econômico.

Fortaleza está entre as principais cidades 
do Brasil mais procuradas como destino 
turístico. E o setor hoteleiro passou 
por grandes dificuldades na pandemia. 
Então, estamos trabalhando para trazer 
novos empreendimentos e fortalecer os 
já existentes.
Alexandre Pereira, secretário de Turismo de Fortaleza
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PROJETO DE INCENTIVO FISCAL AO 
SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
É APROVADO NA CÂMARA

O Legislativo também aprovou o Projeto de 
Lei Complementar nº 38/2022, de autoria 
do Executivo, que cria incentivo fi scal 
para o setor de Tecnologia da Informação 
(TI). A medida busca a expansão do setor, 
fomentando o desenvolvimento econômico 
e tecnológico do Município por meio da 
redução de impostos.

O incentivo fi scal ocorrerá a partir da 
redução do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN), que passará 
à alíquota de 2%. A redução valerá para 
os serviços que tiverem incremento de 
arrecadação no comparativo com o 
trimestre ou ano anterior. O benefício 
será aplicado automaticamente, sem a 
necessidade de qualquer pedido da pessoa 
ou empresa benefi ciada.

QUEM TERÁ DIREITO AO BENEFÍCIO?

• Empresas que prestam serviços de desenvolvimento e licenciamento de 
programas de computador;
• Empresas de consultoria em Tecnologia da Informação;
• Empresas de tratamento de dados; 
• Empresas provedoras e serviços de hospedagem na internet;
• Empresas de suporte técnico e manutenção de serviços em TI.
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SOLENIDADES

Câmara Municipal presta homenagem ao Dia do 
Professor

Câmara Municipal presta homenagem aos 21 anos da 
Igreja CCVideira

Audiência pública coloca em pauta demandas no 
Sistema de Saúde

Câmara Municipal entrega a Medalha Boticário 
Ferreira ao Dr. Elias Bezerra Leite

Sessão Solene homenageia o Dia do Terapeuta 
Ocupacional e do Fisioterapeuta

Sessão Solene presta homenagem aos 
81 anos do Sindsaúde Ceará

Legislativo presta homenagem ao Dia 
do Dentista

Câmara Municipal concede Medalha 
Ayrton Senna ao lutador Marney Max

Medalha Alanis Maria é entregue a 
Herivelton Silva

Título de Cidadão de Fortaleza é entregue ao 
engenheiro José Renato Sátiro Santiago Júnior
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CÂMARA OFERECE 
CONSULTORIA 
TÉCNICA PARA 
ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS NO 
PARLAMENTO

ESCOLA DO PARLAMENTO ANUNCIA NOVOS CURSOS

A Câmara Municipal de Fortaleza 

elaborou uma cartilha intitulada de 

“Consultoria Técnica”, como mecanismo 

de direcionamento aos parlamentares 

e à assessoria técnica, visando prestar 

colaboração e participação jurídica junto 

aos vereadores. A finalidade é propiciar 

atendimento de interesse da sociedade 

e a excelência no desempenho da 

atividade-fim do Poder Legislativo.

A Consultoria Técnica surge como um 

órgão institucional, de caráter permanente, 

que tem a missão de contribuir para o 

aperfeiçoamento da produção legislativa, 

por meio do suporte técnico especializado 

oferecido a todos os vereadores. O serviço 

já está em funcionamento na Casa e foi 

garantido a partir do concurso público 

que trouxe ao quadro de servidores os 

consultores técnicos.

O presidente da Câmara Municipal 

de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT), 

avalia o serviço como fundamental 

para aprimorar a qualidade técnica das 

propostas apresentadas no Parlamento. 

“O objetivo do primeiro concurso público 

do Legislativo Municipal, realizado na 

nossa gestão, era justamente aperfeiçoar 

o serviço que oferecemos à população. 

A Consultoria Técnica é um exemplo 

disso. Temos agora, no nosso quadro de 

servidores, profissionais para qualificar a 

nossa produção legislativa e apoiar os 

vereadores na elaboração de projetos de 

lei mais robustos para Fortaleza. Quem 

ganha com isso é a população”, afirma.

A Escola do Parlamento anunciou 
a programação de cursos para os 
meses de novembro e dezembro 
do corrente ano. Criada para 
qualifi car cada vez mais o trabalho 
dos vereadores e servidores, 
a Escola promove cursos e 
treinamentos em diversas áreas 
de conhecimento, que vão desde 
assuntos relativos aos servidores no 
seu local de trabalho até conteúdos 
relacionados aos interesses da 
população e à atividade do Poder 
Legislativo.

Nos dias 16, 17 e 18 de novembro 
de 2022, acontecerá o curso 
“Processo Legislativo: teoria e 
prática aplicada”, tendo como 
facilitador o professor Danilo 

Falcão, que 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. No dia 16 de 
novembro, as atividades acontecem 
das 14h30 às 18h30, e nos dias 17 e 
18, das 8h30 às 13h30 e das 14h30 
às 18h30.

Já nos dias 1º, 6, 8, 13 e 15 de 
dezembro de 2022, das 14h 

às 18h, será realizado o curso 
“Redação Legislativa”, tendo 
como facilitadores o professor 
Marco Vasconcelos, graduado 
em Letras/Português, doutorado 
em Linguística Aplicada, que 
atualmente está 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, mestra 
em Direito pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG).

As inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas no site da Câmara (cmfor.
ce.gov.br).
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OUTUBRO ROSA: CÂMARA SENSIBILIZA MULHERES SOBRE O CÂNCER DE MAMA

No mês de conscientização para o controle do 
câncer de mama, a Câmara Municipal de Fortaleza 
busca sensibilizar servidoras e a população sobre 
o Outubro Rosa. A campanha mundial alerta para 
a prevenção e o diagnóstico precoce da mama. 
Segundo dados da Sociedade Brasileira de 
Mastologia, 95% dos casos de câncer de mama no 
país têm chances de cura, se detectado no começo. 
Nesse sentido, é importante realizar exames 
anuais feitos pelas mulheres e ampliar a rede de 
diagnóstico para a doença.
“A campanha Outubro Rosa é um incentivo às 

mulheres para que se cuidem. A gente indica que 
elas procurem um médico para que no futuro não 
se transforme em algo pior. O câncer de mama 
é uma doença silenciosa e nós, que fazemos a 
Câmara Municipal de Fortaleza, reforçamos que 
procurem uma ginecologista para que tenha o 
diagnóstico precoce”, alertou a coordenadora do 
Departamento de Saúde da Câmara Municipal, 
Lúcia Baima.
A advogada Érika Esmeraldo, 49 anos, conta que a 
ida ao ginecologista é frequente e que os cuidados 
são redobrados, haja vista que tem no histórico 

familiar casos de câncer de mama. “É importante 
fazer com que as mulheres se conscientizem e 
busquem um médico na garantia de proteção 
contra essa doença que alastra muitas pessoas, 
que mata e é silenciosa. As pessoas têm que fazer o 
exame de toque, a mamografia, procurar fazer um 
acompanhamento médico pelo menos uma vez ao 
ano. Minha ginecologista sempre pede para que eu 
faça a mamografia. É um exame doloroso, mas é 
essencial”, declarou.

Servidores da Câmara aderem à campanha Outubro Rosa e chamam a atenção para a importância da prevenção
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ENTREVISTA COM A MÉDICA DA CÂMARA MUNICIPAL, DÉBORA BRASIL
Esse mês de outubro é um mês de sensibilização 
contra o câncer de mama. Qual a recomendação 
médica para prevenção contra o câncer de mama?
Débora Brasil: É importante que todas as mulheres 
saibam que existe hoje o rastreamento para o 
câncer de mama, que o exame de padrão ouro é a 
mamografia. Então, é importante que as mulheres a 
partir de 50 anos visitem seus ginecologistas e façam 
seus exames, a mamografia, ou outros exames que 
sejam necessários para que seja detectado o câncer 
de mama em estágio inicial. A gente sabe que o 
câncer cresce muito lento, então, quando a mulher 
vai apalpar e sentir o nódulo de 1 cm, provavelmente 

ele já está ali por uns 10 anos. Daí a importância do 
exame, principalmente nas mulheres a partir de 50 
anos, ou antes para aquelas que tenham histórico 
familiar para o câncer de mama.

Quais as recomendações para quem tem histórico 
familiar de câncer de mama?
DB: A gente sabe que ter um estilo de vida 
saudável é uma forma de prevenção ao câncer de 
mama. Aquelas mulheres que têm histórico familiar, 
principalmente de parentes de 1º grau (mãe, 
irmã) que tenham ou tiveram câncer de mama, 
principalmente em idade jovem, essas devem ter 

o cuidado redobrado com estilo de vida saudável, 
alimentação, diminuir o consumo de gordura, de 
carboidrato simples, atividade física, não fumar e 
diminuir o etilismo.

Como a Câmara Municipal atuará durante esse 
mês na sensibilização das mulheres para a causa?
DB: Nós estamos em campanha nesse mês do 
Outubro Rosa e estamos distribuindo panfletos, 
estamos realizando um trabalho de educação e 
saúde, e as mulheres que tiverem dúvidas podem 
nos procurar para que possamos porventura solicitar 
algum exame ou dar orientações.

Caroço fixo;

Alterações no bico do peito;

Aparecimento de pequenos 
caroços no pescoço ou nas axilas;

Saída espontânea de líquido
de um dos mamilos;

Pele da mama vermelha
ou parecendo com uma casca
de laranja.

FIQUE ATENTA AOS SINTOMAS:
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O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA), que estima as 
receitas e fixa as despesas municipais para o exercício 
financeiro de 2023, foi entregue à Câmara Municipal de 
Fortaleza pelo secretário de Planejamento, Orçamento 
e Gestão (SEPOG), Marcelo Pinheiro.
A LOA 2023 traz um incremento de cerca de 8% em 
relação à peça orçamentária de 2022, totalizando R$ 10,7 
bilhões para investimentos e manutenção do Executivo. 
Dentre as prioridades, destacam-se Educação e Saúde. 
Desse total, R$ 6,4 bilhões são do Orçamento Fiscal e 
R$ 4,3 bilhões, do Orçamento da Seguridade Social. 
Na peça orçamentária de 2023, o valor estimado para 
cada vereador é de R$ 1.073.709,00, por meio da 
apresentação de emendas parlamentares.
O texto-base da LOA 2023 já foi aprovado pela 
Comissão Conjunta de Constituição e Justiça e 
Orçamento, Fiscalização e Administração Pública, 
devendo cumprir o prazo de três sessões ordinárias 
para que os vereadores possam protocolar as emendas. 
Caberá ao colegiado se debruçar sobre a peça e realizar 
audiências públicas para também ouvir a população. O 
vereador Renan Colares (PDT) foi o escolhido para ser o 
relator da matéria.
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