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ATA DE AUDIÊNCIA PUBLICA 

Às 9 horas de 04 (quatro) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), o Ministério 

Público do Estado do Ceará, sob coordenação dos promotores de justiça da 11 a Promotoria de 

Justiça Cível de Conf1itos Fundiários de Fortaleza e das J3 e 43 Promotorias de Justiça do 

Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, reuniram-se no auditório da 

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, localizado na Rua Assunção, 1100, José 

Bonifácio, nesta urbe, a fim de promover debate público sobre o PL 0492/2017, que trata 

sobre a regulamentação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Fizeram-se 

presentes à audiência pública autoridades e a população em geral , conforme lista de presença 

em anexo. 

Dando início aos trabalhos, foram convidados a compor a mesa as autoridades 

presentes, mais especificamente, as promotoras de justiça Giovana de Melo Araújo e Maria 

do Socorro Costa Brilhante, titulares das 11 a Promotoria de Justiça Cível de Conflitos 

Fundiários de Fortaleza e da 43 Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento 

Urbano de Fortaleza, respectivamente; o promotor de justiça titular da 33 Promotoria de 

Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, Raimundo Batista de 

Oliveira; o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da 

Cidadania (CAOCIDADANIA) Eneas Romero de Vasconcelos, o Defensor Público do 

Núcleo de Habitação e Moradia - NUHAM José Lino Fonteles da Silveira, o Vereador 

Presidente da Comissão Especial de Análise das Leis do Plano Diretor da CMF Benigno de 

Sousa Carneiro Júnior, o Vereador Relator da Comissão Especial de Análise das Leis do 

Plano Diretor da CMF José Acrísio de Sena, o Coordenador de Habitação da Secretaria das 

Cidades Waldemar Augusto da Silva Cardoso Pereira, o Assessor Juríd ico da Secretaria do 

Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR) Mikhail de Paula Damasceno, 

a Diretora do Instituto de Planejamento de Fortaleza (IPLANFOR) Lia Parente, a 

Pesquisadora Membro do Laboratório de Estudos da Habitação da Universidade Federal do 

Ceará Valéria Pinheiro. a Conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE Jéssica 

Chaves e a Advogada do Escritório de Direitos Humanos e Assesso ri a Jurídica popular Frei 

Tito de Alencar Mayara Justa. Consigne-se que a Secretária Municipal do Meio Ambiente de 
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Fortaleza, Águeda Muniz, não compareceu a presente audiência. 

Dando início aos trabalhos, a Dra. Giovana de Melo Araújo deu as boas vindas a 

todos. agradecendo as presenças, e esclareceu o objetivo da audiência de promover o debate 

entre a sociedade civil e os órgãos públicos quanto à regulamentação do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Urbano, em obediência ao disposto no art. 290. § único do Plano Diretor 

Participativo do Município de Fortaleza. Enfàtizou a necessidade de participação da sociedade 

civil como forma de garantir uma gestão democrática da cidade e ressaltou a importância da 

criação do CMDU para a cidade de Fortaleza, a qual vivencia uma situação de caos na 

segurança pública gerado a partir da ausência de planejamento urbano. 

Em seguida, dada a palavra à Dra. Maria do Socorro Costa Brilhante, 

evidenciaram-se as incoerências no Projeto de Lei encaminhado pelo Poder Executivo 

MunicipaL tais como ausência de paridade e inexistência de debates prévios acerca da matéria 

a ser deliberada. 

O defensor público José Lino Fonteles da Silveira. ao fazer uso da palavra, 

ressaltou a inexpressiva atuação da Secretaria de Habitação no desenvolvimento de políticas 

públicas habitacionais, voltadas à população de baixa renda. Quanto ao projeto de lei 

492/2017, devido à sua importância na aprovação de matérias relacionadas à legislação 

urbana e ambiental, o defensor público ponderou a necessidade do órgão ser deliberativo e 

paritário e argumentou que, na composição do Conselho, o assento reservado para a sociedade 

civil tenha um peso a mais no momento das deliberações dos projetos submetidos à sua 

apreciação. 

O vereador Acrísio Sena, Relator da Comissão Especial de Análise das Leis do 

Plano Diretor da Câmara Municipal de Fortaleza, responsável pela re lataria do Projeto de Lei 

492/201 7, informou que realizaria audiência pública para discutir os t mas atinentes ao 

projeto legislativo em discussão. Mostrou-se receptivo às ponderações produzidas em 

audiência, assegurando que a exigência de participação popular na tramitação do projeto seria 

observada, e sugeriu que emendas fossem apresentadas pelo Ministério Público e pelos 

demais presentes, com vistas a buscar uma melhor formatação do proj eto de lei . 

Ainda no uso da palavra, o vereador Acrísio Sena garantiu que o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Urbano não seria apenas um órgão de assessoramento à 
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEUMA), mas órgão de caráter deliberativo. 

O vereador Benigno Júnior, Presidente da Comissão Especial de Análise das Leis 

do Plano Diretor, lembrou que a Câmara dos Vereadores está sensível aos problemas que 

ocorrem na cidade de Fortaleza atinentes ao planejamento urbano, prontificando-se a adotar as 

medidas cabíveis para atender ao pleito da sociedade. 

O Laboratório de Estudos da Habitação da Universidade Federal do Ceará, 

representado pela pesquisadora Valéria Pinheiro, lembrou, em audiência, que o projeto de lei 

não contou com a efetiva participação da sociedade na elaboração, contrariando o que 

determina o art. 290, § único do Plano Diretor Participativo do Munic ípio de Fortaleza. 

Em seguida, a Conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/CE) 

Jéssica Chaves, fazendo uso da palavra, informou que o Projeto de Lei 492/2017 contraria a 

legislação federal no que tange à composição, reiterando a fala do Defensor Público quanto ao 

assento reservado para a sociedade civil na composição do Conselho ter um peso a mais. 

O Instituto de Planejamento de Fortaleza (IPL NFOR), representando o 

Executivo Municipal, através da diretora Lia Parente, afirmou que foi instado pelo Prefeito 

Roberto Cláudio a manifestar-se sobre possíveis vícios formais e materiais atinentes ao 

projeto. Segundo Lia Parente, o parecer confeccionado noticia incoerências que corroboram 

todas as alegações produzidas em audiência, dentre as quais, podem ser citadas, a ausência de 

participação da sociedade civil na confecção do projeto e a falta de paridade na composição 

do Conselho. 

Como encaminhamento, tendo em vista o posicionamento da Administração 

Pública, através do IPLANFOR, que ratificou os vícios formais e materiais do Projeto de Lei 

que cria a CMDU levantados em audiência, os vereadores Acrísio Sena e Benigno Júnior se 

comprometeram a levar a apreciação da Câmara dos Vereadores o parecer confeccionado pelo 

IPLA 1FOR para que os demais vereadores tomem conhecimento e oportunize o 

sobrestamento da votação. 

Outrossim, compromete-se o Legislativo a dialogar com o Chefe do Executivo 

Municipal acerca da mensagem por ele enviada, que gerou o Projeto que cria a CMDU, com 

vistas a sanar as irregularidades apresentadas e constatadas pelo IPLANFOR. 

Por fim, após os derradeiros esclarecimentos à população, que apresentou 
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perguntas relacionadas a demandas específicas, as Promotoras de Justiça agradeceram a 

presença de todos e encerraram a presente audiência. da qual se lavrou a presente Ata, que 

segue acompanhada da lista dos presentes. E nada mais tendo a tratar no momento, eu, 

Marianna Fonteles Madeira Barros Reis 1Yl11nuvwr.QJ ÔJMID ~ Técnica Ministerial , a 

digitei e a subscrevo. 

l l a Promotoria de Justiça Cível onflitos Fundiários e Defesa da Habitação 

~~ · . 
Raimundo\ Batista de Oliveira 

3a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fm1aleza 

Maria do ~r'fo cy(. ~ 
4a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fo11aleza 




