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ATA DA 2ª REUNIÃO DO 
CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES - CEARÁ 

 
 
LOCAL, DATA E HORA: Auditório da Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG, 
situado no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora – Cambeba – 3º andar, em 
Fortaleza, no dia 21 de setembro de 2010, às 09:00 horas. QUORUM E MESA: Presença da 
maioria simples dos membros efetivos do Conselho Estadual das Cidades, assinados na lista de 
freqüência (ver anexo I), sob a presidência do Conselheiro Presidente deste Colegiado e 
Secretário das Cidades, Joaquim Cartaxo Filho, e pela Coordenadora de Desenvolvimento 
Urbano da Secretaria das Cidades, Lana Aguiar. ORDEM DO DIA: 1) Abertura e Informes, 2) 
Discussão de Minuta do Regimento Interno do ConCidades-CE. 3) Definição de Pauta para 
próxima reunião. COMENTÁRIOS E DELIBERAÇÕES: 1) Abertura e Informes – Lana 
Aguiar fez a abertura da reunião esclarecendo que o objetivo da mesma é discutir e alterar a 
Minuta do Regimento Interno do Conselho Estadual das Cidades. Em seguida, abriu espaço para 
informes. A ata da reunião anterior foi distribuída para todos os presentes, bem como cópia 
impressa da Minuta do Regimento Interno do ConCidades-CE. 2) Em seguida, Lana Aguiar deu 
início a leitura da Minuta do Regimento Interno do ConCidades-CE, quando foram registrados 
os membros que tinham destaques a fazer em cada artigo. Após a leitura, o Secretário das 
Cidades e Presidente do ConCidades-CE, Joaquim Cartaxo, abriu a discussão, dando espaço para 
que cada membro fizesse sua intervenção e debatesse com todo o grupo, buscando um consenso 
com a maioria presente. Alguns artigos ficaram em aberto para consulta externa e elaboração 
mais embasada. Todas as intervenções ficaram registradas na versão alterada da Minuta do 
Regimento Interno do ConCidades-CE. Ficou definido então que esta versão será analisada pela 
Assessoria Jurídica da Secretaria das Cidades, as consultas externas serão realizadas e após 
redação final a Minuta do Regimento Interno do ConCidades-CE será enviada a todos os 
membros do ConCidades-CE que estiveram presentes nesta reunião. 3) Sobre as propostas de 
pauta para a próxima reunião ficou definido pelos membros presentes que a próxima reunião será 
para aprovar o regimento interno do ConCidades-CE. A data da próxima reunião não ficou 
definida, estando a Secretaria das Cidades encarregada de convocá-la. Em seguida, o Sr. 
Presidente determinou o encerramento dos trabalhos. 
Após a reunião, os membros presentes que faltaram a reunião anterior receberam o Termo de 
Posse assinado pelo Governador do Estado do Ceará. 
 


