
RELATÓRIO REUNIÃO COMITÊ TÉCNICO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 
TERRITORIAL URBANA:

Dia 16 de junho de 2011, no gabinete do Secretário adjunto Eugênio Rabelo, a partir das  
9h25m, estiveram presentes: Abelardo Coelho da Silva (CP), Adriano Paulino de Almeida 
(CDVHS),  Maria  Gorete  Fernandes  Nogueira  (FBFF),  Glauciana  Alves  Teles  (AGB), 
Cristina Maria Aleme Romcy (SEINFRA); Edmundo de Sousa Ferreira (ECO AÇÃO); 
Lana Araújo, Sílvia Lopes e Larissa (SECIDADES);

Programação:

• Construção do plano de trabalho do Comitê;

• Discussão conjunta com HABITAÇÃO, sobre projeto Rio Maranguapinho;

O primeiro  ponto  será  objeto  de  discussão restrito  do Comitê,  e  o  segundo de  forma 
conjunta com o Comitê Habitação, no 3º andar.

Seguiu-se pela chamada dos presentes. Leitura das regras de trabalho dos Comitês, segundo 
regimento interno. 

Apresentação dos temas sugeridos previamente por e-mail.

• Lana: projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê; Discutir textos acerca da PNDU; 
Planos Diretores; Discutir sobre a RMF;

• Cristina Romcy: impactos dos projetos para a COPA 2014 na RMF;

• Abelardo Coelho:  Levantamento do banco de terras  para  MCMV; Remoções de 
famílias de projetos estruturantes da CAPA; Implementação dos Planos Diretores;

Gorete insere as seguintes novas propostas: apresentação/balanço dos programas/projetos 
desenvolvidos pela SECIDADES; apresentação das políticas desenvolvidas pelo fundo de 
amparo à pobreza;

Segue discussão para priorizar cronograma de trabalho do Comitê:

Glauciana  Teles  e  Gorete  Fernandes  destacam  que  desde  início  da  instalação  do 
CONCIDADES estão na pauta capacitação e monitoramento aprofundado de programas e 
projetos,  mas  não  são  amarrados.  A  coordenadora  do  Comitê  Técnico  apresenta 
documento consolidado identificando programas e projetos em desenvolvimento. Secretaria 
do Comitê providenciará cópia de balanço dos programas e projetos existentes, clarificando 
como estes programas e projetos são acessados. Lana diz que é programado apresentação de 
projetos de grandes impactos para COPA em plenário. 

Gorete Fernandes sugere apresentação das políticas desenvolvidas pelo fundo de amparo à 
pobreza;  e  também  solicita  previsão  orçamentária  para  SECIDADES.  Necessita-se 



realização de capacitação sobre gestão do orçamento público. Adriano Almeida frisa que é 
importante ser publicizado previsão orçamentária para desenvolvimento dos trabalhos do 
CONCIDADES. Edmundo lembra que os trâmites legislativos para emendas ao orçamento 
são  complicados  e  merecem  ser  socializados.  Gorete  e  Abelardo  batem  na  tecla  da 
necessidade de se ter um levantamento do patrimônio do Estado em vazios e prédios, com 
identificação dos subutilizados. Abelardo frisa a necessidade de cruzamento de dados entre 
o Estado e a prefeitura de Fortaleza sobre a reserva de terra  para implantação de HIS. 
Gorete sugere reativamento do Núcleo SPU no Estado;

1. Apresentação detalhada dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendé; 

2. Acompanhamento  da  implantação  dos  Planos  Diretores  e  funcionamento  dos 
conselhos municipais das cidades;

3. Estudo/discussão de temas concernentes à PNDU;

4. Levantamento dos programas e projetos implementados pelo Governo do Estado 
nas Regiões Metropolitanas do Estado;

Adriano sugere que devemos constituir agendas ordinárias do Comitê antes da reunião do 
CONCIDADES porque o desenvolvimento da programação consensuada não será esgotada 
antes do término de mandato da atual CONCIDADES. Adriano pontua que é interessante 
ter uma sincronia temporal entre a agenda de discussão do CONCIDADES e a composição 
do  PPA.  Que  todos  conselheiros  recebam  calendário  das  reuniões  do  PPA  e  seja 
realizado  um  seminário  sobre  a  composição  do  PPA  com  os  conselheiros 
CONCIDADES.

Cronograma de execução da pauta:

1. 15 de setembro;

2. 27 de outubro;

3. 15 de dezembro;

4. A definir segundo agenda nacional;

O primeiro ponto de pauta encerrou-se às 10h30. A partir desse momento, o Comitê 
Desenvolvimento e Gestão Territorial Urbana se integrou ao Comitê Habitação para 
desenvolver o segundo ponto de pauta.


