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ATA DA 8ª REUNIÃO DO
CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES – CEARA
LOCAL, DATA E HORA: Auditório da Escola de Gestão Pública / EGP, sito a Av. Gal.
Afonso Albuquerque Lima s/n, Cambeba, em Fortaleza, capital do Estado do Ceará; Ao
terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e doze, às 09h00min, com a presença da
maioria simples dos membros efetivos do Conselho Estadual das Cidades, sob a presidência
do Secretário Executivo Carlo Ferrentini, representando o Presidente do Conselho Camilo
Santana, a qual justificou a ausência do mesmo em face da convocação do governador para
tratar de assuntos relativos ao MAPP (Monitoramento de Ações e Programas Prioritários),
o Secretário Carlo Ferrentini ressaltou que como o Secretário Camilo considera a reunião
do ConCidades e a do MAPP de grande importância, optou por não cancelar a reunião do
Conselho e deixar ao encargo da plenária a decisão de dar continuidade ou não. A plenária
concordou em continuar a reunião, porém alguns conselheiros solicitaram a palavra para
manifestação. A Conselheira Maria Gorete Fernandes Nogueira, representante da
Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza, propôs, a discussão da Coordenação
Executiva, Comitê do Programa Minha Casa Minha Vida, a criação de uma Comissão
visando estudar a mudança do regimento interno, sugeriu que a discussão da IV
Conferência, fosse proposta de pauta para uma reunião extraordinária. A conselheira
solicitou também o orçamento da Secretaria das Cidades e o do Conselho das Cidades. Por
fim sugeriu encerar a reunião com o almoço. A palavra foi passada para Ana Virgínia
Ferreira, representante do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, a
Conselheira explicou os motivos da proposta na mudança da pauta, bem como socializou a
informação acerca da realização de audiência pública no Ministério Público, às 11 horas,
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onde a pauta em questão seria o Programa Minha Casa, Minha Vida, no qual o Conselheiro
Hércules participaria representando os Movimentos Populares. Ana Virgínia colocou
também a questão da comunicação via e-mail, argumentando que há algum tempo solicita
mudanças na pauta e não obtém retorno. A Conselheira informou sobre a realização de um
seminário a nível nacional, à Oficina Caixa Movimentos Social Minha Casa, Minha Vida,
bem como disponibilizou a Secretaria Executiva do Conselho Estadual das Cidades a pauta
nacional do evento, na qual ressaltou a importância do conselho participar dessa
capacitação. A palavra foi concedida ao conselheiro Hércules Lopes (União Nacional por
Moradia Popular – UNMP, no qual reforçou a fala das duas conselheiras que
antecederam, Gorete da CONAN e a Virgínia da MLB, no sentido de dizer para todos os
Conselheiros, a importância da pauta discutida no evento que o mesmo irá representar os
Movimentos Populares, bem como reforçou a solicitação da discussão com relação à criação
da coordenação executiva do Conselho. O mesmo ressalta a importância da participação
dos segmentos que compõem o Conselho na Coordenação Executiva para que possam
discutir, colocando as pautas e apresentando para os Conselheiros para que tenham uma
aprovação e aí possa se dar então, a reunião. O Secretário Executivo das Cidades, Carlo
Ferrentini, informa que a palavra foi passada a plenária para saber se haveria ou não
reunião, como a reunião já estava acontecendo, o Secretário pede que a ordem da reunião
seja estabelecida, bem como que o cronograma da reunião fosse seguido, passando a palavra
para os conselheiros darem os informes. A Conselheira Cristina Maria Aleme Romcy,
representante da SEINFRA: Informa que o Instituto das Cidades lança o livro, Calçadas
Acessíveis, o evento será no dia 25 de maio às 18 horas na Universidade do Parlamento. A
Conselheira Maria Gorete Fernandes Nogueira, representante da Federação de Bairros
e Favelas de Fortaleza: Informa que a apresentação do Programa Nacional de Habitação
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Rural continuaria na pauta prevista para a 8º Reunião, e a pauta prevista para o período da
tarde seria discutida em uma reunião extraordinária, bem como solicita que seja
esclarecimentos acerca do Comitê Minha Casa, Minha Vida. O Secretário Executivo das
Cidades, Carlo Ferrentini, submeteu à apreciação dos presentes a aprovação da sugestão
da Conselheira Maria Gorete. O Conselheiro Francisco Elizaldo da Silva, representante
da Federação Estadual das Organizações Comunitárias – FECOMP, ressalta a
importância das apresentações, bem como concorda com a sugestão da Conselheira em
razão da Conferência. A Conselheira Maria Gorete Fernandes Nogueira, representante
da Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza, sugeri a criação de uma Comissão para a
discussão da mudança no regimento interno do conselho. O Secretário Executivo das
Cidades, Carlo Ferrentini, submete a plenária a proposta feita pela conselheira Maria
Gorete, na qual é aprovada por todos. A palavra é passada para o Coordenador de
Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social da Secretaria das Cidades, o senhor
Flávio Jucá, para ministrar palestra sobre o Programa Nacional de Habitação Rural e para
esclarecimentos acerca do Comitê da Minha Casa, Minha Vida, no decorrer da apresentação
o Coordenador reponde aos questionamentos da plenária. A palavra é passada para o
Coordenador da Assessoria de Relação Institucional da Secretaria das Cidades, Francisco
das Chagas Lopes (Kiko), o Coordenador coloca em discussão a proposta da Conselheira
Maria Gorete sobre a questão da Coordenação da Secretaria Executiva, bem como informa
que para a criação dessa Comissão é necessária a mudança no regimento interno. A
Conselheira Maria Gorete Fernandes Nogueira, representante da Federação de Bairros
e Favelas de Fortaleza, informa que a Comissão vai discutir as mudanças, propor e
apresentará a proposta em reunião posterior, bem como apontar questões importantes para
discussões no ConCidades, Primeiro é a questão da mudança do regimento que necessita a
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discussão em caráter de urgência para que a Coordenação Executiva possa ser criada. A
segunda questão é em razão da V Conferência das Cidades. A Conselheira ressalta que os
projetos que passam pela Secretaria das Cidades não são discutidos no ConCidades e
enfatiza que os conselheiros necessitam ir ao interior do Estado fiscalizar as obras, bem
como há a necessidade da apresentação do orçamento da Secretaria, propondo que o
orçamento seja apresentado em uma reunião extraordinária e o esclarecimento se o
Conselho Estadual das Cidades possui um fundo. A conselheira solicita ainda explicações
sobre o Conselho do Fundo de Habitação de Interesse Social, em razão do mesmo não
realizar mais reuniões, e prestação de contas devido ao fundo que o conselho possui. O
Coordenador da Assessoria de Relação Institucional da Secretaria das Cidades, Francisco
das Chagas Lopes (Kiko), responde ao questionamento da Conselheira em razão do
Conselho Gestor do Fundo de Habitação, informando que o Conselho existe, porém não
se reúne porque não possui dinheiro no fundo, e que para maiores esclarecimentos a
Secretaria das Cidades poderá chamar um técnico do setor de habitação. O Coordenador
explica ainda que, todo ano o Conselho de Habitação presta conta ao Ministério
informando que não tem dinheiro no fundo. A Conselheira Maria Gorete Fernandes
Nogueira, representante da Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza, ressalta que o
Conselho precisa sair com uma resolução, propondo ao Governo do Estado que mande
uma mensagem aprovando a vinculação de recursos próprios para a habitação no valor de
1%, ou 2% ou 3%. O Coordenador da Assessoria de Relação Institucional da Secretaria
das Cidades, Francisco das Chagas Lopes (Kiko), coloca em questão a responsabilidade
também dos municípios, assunto este que deve ser discutido e apresentado no ConCidades,
para essa discussão o Coordenador sugeri chamar um técnico do Conselho de Habitação
para explicar o que está acontecendo, o porque não está havendo esse tipo de iniciativa. A

Centro Administrativo Governador Virgílio Távora • Ed. SEPLAG, 1º andar - Cambeba
CEP: 60830-120 • Fortaleza, Ceará • Fone: (85) 3101.4448 • Fax: (85) 3101.4450

Governo do
Estado do Ceará
Se c r e t a r i a da s Cida d e s

Conselheira Ana Virgínia Ferreira representante do Movimento de Lutas e Bairros,
Vilas e Favelas, interveio questionado em razão dos encaminhamentos do decorrer da
reunião, solicitando prioridade na questão da Coordenação Executiva, bem como no debate
do comitê do Programa Minha Casa Minha Vida, na sua formação, para que haja também a
participação dos Movimentos Sociais das Sociedades Civis Organizadas. A Conselheira
sugeri que seja marcada uma reunião extraordinária objetiva para discussão da mudança do
regimento propondo a criação da Coordenação Executiva do Conselho, para que essa
coordenação veja a questão do planejamento das atividades, em razão dos vários projetos da
Secretaria onde há a necessidade do Conselho fiscalizar essas obras. A conselheira afirma
que o Conselho tem que acompanhar o projeto apresentado anteriormente pelo
Coordenador Flávio Jucá, o projeto da Copa que foi colocou várias vezes em questão e que
não houve abertura para discussão, bem como a questão do orçamento da Secretaria das
Cidades e do Conselho Estadual das Cidades no qual foram solicitados no início da gestão
do Conselho e que não foram apresentados, a Conselheira afirma ainda que caso não haja
recursos para o ConCidades, os conselheiros devem lutar para garantir os recursos, visando
as despesas com as visitas no Interior em razão da fiscalização dos projetos e outras
questões. O Conselheiro Hermano José Batista, representante da UECE, se manifesta
favorável em razão da objetividade da reunião, sugerindo que a Comissão faça uma
investigação na Secretaria das Cidades sobre orçamento, sobre as questões do comitê que
foram colocadas, conversando com os técnicos, e apresenta os resultados dessa investigação
na próxima reunião, o resultado do trabalho feito pela Comissão. O Conselheiro José
Aírton Etelvino representante da Federação de Itapajé, interveio questionado em razão
da retomada de discussão do plano de saneamento básico, onde todos os municípios terão
que entregar até 13 de agosto. O conselheiro sugeri como pauta para próxima reunião,
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convidar o Coordenador da Secretaria das Cidades responsável por esse assunto para tratar
da política Nacional de Resíduos Sólidos. O Coordenador da Assessoria de Relação
Institucional da Secretaria das Cidades, Francisco das Chagas Lopes (Kiko), informa
que a proposta de não ter reunião dos comitês foi em razão da pauta conter temas de longas
discussões em razão da preparação da V Conferência das Cidades. O Conselheiro José
Maria, representante da Fetrace, interveio expondo a sua preocupação em razão do fundo
de Habitação de Interesse Social não ter recursos. O Conselheiro solicita que seja discutida
uma medida para que o Governo do Estado coloque recursos no fundo. O Coordenador
da Assessoria de Relação Institucional da Secretaria das Cidades, Francisco das Chagas
Lopes (Kiko), questiona os conselheiros em razão da falta de quorum, para a realização das
reuniões, bem como para as deliberações. Francisco Lopes solicita que as propostas sejam
encaminhadas, e informa que serão repassadas ao presidente do ConCidades no qual tem a
prerrogativa de na próxima reunião discutir e aprovar com a plenária. Em razão da
discussão do Fundo do Conselho de Habitação de Interesse Social, o Coordenador esclarece
que o fundo é para existir dentro do Conselho de Habitação no qual foi criado por lei.
Francisco Lopes solicita a indicação dos nomes para a formação da Comissão visando
discutir mudanças do regimento interno e outras questões. A Conselheira Maria Gorete
Fernandes, representante da Federação Bairros e Favelas, sugeri a criação de duas
Comissões, uma visando a fiscalização de todos os recursos, de todos os projetos executados
pela Secretaria das Cidades e outra Comissão para analise da mudança do regimento
interno. A Conselheira solicita que todo o orçamento da SCIDADES seja apresentado ao
ConCidades. O Coordenador da Assessoria de Relação Institucional da Secretaria das
Cidades, Francisco das Chagas Lopes (Kiko), interveio solicitando a manifestação dos
conselheiros interessados em compor a Comissão de mudança do regimento interno. O
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Conselheiro Francisco Elizaldo da Silva, representante da Fecomp, ressaltou que o
Secretário Executivo do Conselho tem o poder político de repassar as informações
solicitadas pelos conselheiros em razão do orçamento da Secretaria das Cidades,
questionando assim a necessidade de criação de duas comissões. O Conselheiro José Rosa
Abreu, representante do Instituto Dom José, manifestou-se em razão da questão da
criação de uma ou duas Comissões, sendo a favor da criação de uma pequena comissão de
cinco componentes com o objetivo de acompanhar a pauta de trabalho do ConCidades e
outros pontos. O Coordenador da Assessoria de Relação Institucional da Secretaria das
Cidades, Francisco das Chagas Lopes (Kiko), solicita que a plenária decida quais
conselheiros irão compor a comissão, bem como defini junto com a plenária a data do dia
28 de maio de 2012 para a reunião extraordinária do ConCidades visando tratar da pauta
referente a discussão da V Conferência das Cidades e as mudança do regimento interno do
ConCidades. O coordenador sugeri ainda que a questão do orçamento fosse colocado como
informe da Secretaria das Cidades.
Por indicação da Plenária a comissão é formada pelos seguintes membros:
•

Ana Virgínia – MLB

•

Francisco Erivaldo – Assoc. Agentes do Meio Ambiente de Pacatuba

•

Elizaldo – Fecomp

•

José Aírton – Fed. Assoc. De Itapajé

•

José Rosa – IDJ

•

Secretaria das Cidades

•

Secretaria Executiva do ConCidades
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A reunião da Comissão visando a mudança do regimento interno ficou agendada para o dia
25 de maio de 2012 na Secretaria das Cidades. O Coordenador da Assessoria de Relação
Institucional da Secretaria das Cidades, Francisco das Chagas Lopes (Kiko), agradeceu a
presença de todos, confirmou com a plenária a realização da reunião extraordinária do
ConCidades para o dia 28 de maio de 2012 visando as discussões da V Conferência das
Cidades e a mudança do regimento interno, como nada mais foi dito, deu por encerrada a
Reunião.

Camilo Sobreira de Santana
Presidente do Conselho Estadual das Cidades
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