Governo do
Estado do Ceará
Secretaria das Cidades

ATA DA 3ª REUNIÃO DO
CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES - CEARÁ

LOCAL, DATA E HORA: Auditório Sol do Hotel Diogo, situado à Av. Monsenhor Tabosa,
1716, Meireles, primeiro piso, em Fortaleza, no dia 20 de dezembro 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, 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) Apresentação – Planos Diretores – CEARAH Periferia;
3) Balanço das Ações da Secretaria das Cidades; 4) Aprovação do Regimento Interno do
ConCidades-CE; 5) Organização de Comitês Técnicos; e 6) Definição de data da próxima
reunião. COMENTÁRIOS E DELIBERAÇÕES: 1) Joaquim Cartaxo fez a abertura da
reunião e expôs a pauta da mesma. A ordem da pauta foi alterada de acordo com sugestão de
membros do conselho. 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, o
Presidente do ConCidades-CE passou a palavra para Valéria Pinheiro, que fez uma
apresentação sobre os resultados da pesquisa da Rede de Avaliação e Capacitação para
Implementação dos Planos Diretores Participativos no Ceará. A pesquisa foi realizada em
escala nacional com o objetivo de captar o resultado do processo de construção dos Planos
Diretores, através de análise qualitativa das leis aprovadas. No Ceará, foram realizados
estudos de casos em 26 municípios para investigar o processo de implementação,
relacionando os Planos Diretores aprovados com os investimentos e as ações realizadas nos
municípios com o objetivo de indicar a concretização do planejamento realizado. 3) Após
debate sobre Planos Diretores, Joaquim Cartaxo apresentou o Balanço das Ações da
Secretaria das Cidades, detalhando ações das quatro Coordenadorias que compõem esta
Secretaria, de Desenvolvimento Urbano, de Habitação, de Saneamento e de Desenvolvimento
e Integração Regional. 4) No momento seguinte, os membros do ConCidades-CE presentes,
aprovaram por unanimidade o Regimento Interno do ConCidades-Ce, que já tinha sido
exaustivamente discutido em reuniões anteriores. 5) Com regimento aprovado, foi possível
dar início a organização dos Comitês Técnicos do ConCidades-CE. Todos os presentes
indicaram de qual Comitê iriam participar. Como nem todos os membros deste Conselho
estavam presentes, ficou acordado que os ausentes deveriam procurar a Secretaria das Cidades
para definir de que Comitê fariam parte. 6) Sobre a próxima reunião, ficou definido pelos
membros presentes que tratará da agenda do ConCidades-CE e será realizada no dia 21 de
março de 2011. A Secretaria das Cidades está encarregada de convocar a reunião. Em
seguida, o Sr. Presidente determinou o encerramento dos trabalhos.
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