Governo do
Estado do Ceará
Secretaria das Cidades

ATA DA 7ª REUNIÃO DO
CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES – CEARA

LOCAL, DATA E HORA: Gabinete do Exmo. Sr. Secretário da Secretaria das
Cidades, sito a Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima s/n – Edifício SEPLAG – 1º
andar, Cambeba, em Fortaleza, capital do Estado do Ceará; Aos dezesseis dias do
mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às 14h00min, com a presença da
maioria simples dos membros efetivos do Conselho Estadual das Cidades, sob a
presidência do Presidente do Conselho das Cidades Camilo Sobreira de Santana,
oportunidade em que o mesmo agradeceu a presença de todos os conselheiros,
referendou e agradeceu também a presença do Ilmo. Sr. Presidente do IDECI Dr.
Júlio César Costa Lima.
O Presidente do Conselho Estadual das Cidades submeteu aos Conselheiros a
aprovação da Pauta, apreciação a aprovação do Relatório da 6ª Reunião, a qual foi
apenas discursiva, com temas relacionados ao Plano de Mobilidade da Copa 2014;
em seguida passou a palavra ao Plenário para informes:
- O Conselheiro Valdemar Gomes convidou os presentes para a confraternização de
Natal da ASSINTRAF, a ser realizada no município de Tauá-Ce;
- O Conselheiro Andrerson Rafael fazendo uso da palavra também formalizou
convite para a entrega de 104 Unidades Habitacionais do empreendimento Jornalista
Blanchard Girão, no dia 27/12/2011 na cidade de Maracanaú-Ce.
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- Em decorrência da exiguidade de tempo o Exmo Sr. Secretário das Cidades passou
a palavra ao convidado Augusto Leite, representante do TRANSFOR, Órgão da
Prefeitura Municipal de Fortaleza, o qual apresentou as mudanças e benefícios a
serem realizadas no município, esclarecendo os Projetos a serem implementados em
razão da realização da Copa de 2014, no município mencionado que sediará o
evento; após a apresentação o palestrante respondeu os questionamentos dos Srs.
Conselheiros que solicitaram maiores informações acerca do alargamento das
Avenidas Raul Barbosa e Aguanambi,
oportunidade em que o mesmo esclareceu, informando que para a realização de tal
obra foram realizados diversos estudos; questionado pela Conselheira Gorete
Fernandes sobre a possibilidade do estudo realizado ser apresentado ao Conselho
para que o mesmo possa oferecer propostas, o Técnico informou que tal estudo foi
submetido a apreciação da população.
- Em seguida o Coordenador do Comitê de Transporte e Mobilidade Urbana, Cyro
Régis apresentou projeto do VLT Parangaba/ Mucuripe quando na oportunidade
fez esclarecimentos acerca de um dos temas mais preocupantes em razão da
implantação do VLT que é a questão das desapropriações de famílias no curso da
rota do mesmo; ao fim da apresentação o Conselheiro Lino Fonteles interveio
solicitando esclarecimento acerca da integração com os terminais rodoviários, no
que foi informado pelo palestrante da integração do sistema de ônibus de Fortaleza
com o VLT Parangaba-Mucuripe nas estações,concepção esta,já planejada no escopo
do projeto; a Conselheira Gorete Fernandes solicitou informações sobre 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
Secretaria das Cidades

acessibilidade do VLT, no que o Técnico informou que serão construídas passarelas
ao longo do percurso do VLT,como também,se cumprirá a legislação da
acessibilidade universal.
- Em seguida dando continuidade à Pauta da Reunião o Sr Presidente do Conselho
Estadual das Cidades, abriu um momento para sugestões de pauta para a próxima
reunião, oportunidade em que foi solicitada a antecipação da mesma que está
prevista para março, para ser realizada no final de janeiro, no que o Sr. Presidente
ficou de definir data para que possa ser realizado um Planejamento Anual das
Reuniões do Conselho; o Conselheiro José Aírton sugeriu que a primeira reunião
em janeiro fosse realizada em dois dias, a fim de que fosse discutida uma possível
mudança no Regimento e que cada Comitê tivesse um representante dentro da
Secretaria Executiva do ConCidades;
- o Conselheiro Adriano Almeida no uso da palavra solicitou que fossem resgatadas
as discussões da Conferência Nacional, bem como acompanhar as discussões atuais; a
Conselheira Gorete Fernandes interveio alertando que quando da definição da data
da próxima Reunião observasse para que não houvesse choque de datas com o
Fórum Social;
- Em seguida no uso da palavra o Sr. Presidente sugeriu a apresentação do Plano
Estadual de Habitação de Interesse Social;
- Dada a palavra ao Conselheiro Andrerson Rafael, o mesmo solicitou ajuda para
que os contemplados com Programa Minha Casa Minha Vida do município de
Maracanaú-Ce não percam o beneficio da isenção da taxa de Cartório no valor de R$
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450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) concedida no I Edital, e que, pelo que consta
do II Edital a taxa mencionada não agraciará a todos os contemplados.
- Em seguida foi passada a palavra ao Conselheiro Sérgio Aguiar, o qual ficou de
estudar possibilidade da realização de Audiência Publica para que fosse apreciada a
solicitação do colega por parte da Assembleia Legislativa, oportunidade em que
seriam convocadas as autoridades envolvidas no projeto acima citado.
- A Conselheira Antônia Erivânia sugeriu a realização de Audiência Pública com a
População que reside em trechos a serem desapropriados em decorrência dos
Projetos do Estado. Após explanações acima, o Presidente do Conselho comunicou
que oportunamente os Senhores Conselheiros seriam informados da data da
próxima reunião objetivando atender a solicitação de antecipação da mesma, e como
nada mais foi dito, o Secretário das Cidades Camilo Sobreira de Santana agradeceu a
todos pela presença e deu por encerrada a Reunião.
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