


CIDADE DE FORTALEZA
Características:

Capital do Ceará- Capital do Ceará

- Localização: nordeste brasileiro

- População: 2.505.552

Fonte: IBGE



FORTALEZA DA PARTICIPAÇÃO

- PPA Participativo – em 2005 e 2009
ú- 14 Conselhos Municipais (Saúde, Meio Ambiente, 

Habitação etc) 
- 99 Conselhos Locais de Saúde
- 141 Conselhos Escolares
- Plano Diretor Participativo

- Conferências Municipais (Em 2009:Educação,Conferências Municipais (Em 2009:Educação, 
Cultura, Comunicação, Saúde Ambiental, Igualdade 

Racial, Segurança, Crianças e AdolescentesRacial, Segurança, Crianças e Adolescentes 
e Conferência da Cidade) 
- Orçamento Participativo- Orçamento Participativo

- Criação da Coordenadoria
ãde Participação Popular



Participantes de assembleia deliberativa  territorial 



OP FORTALEZA

- Ano de implantação: 2005 (primeiro ano do 
d P f it L i i Li /PT)governo da Prefeita Luizianne Lins/PT)

87 il 296 ti i t t- 87 mil 296 participantes em quatro anos

Principais características:- Principais características:
- processo deliberativo

discussão de obras e serviços- discussão de obras e serviços
- auto-regulamentação

- formação cidadã
- segmentos sociais (crianças e 
adolescentes mulheres pessoasadolescentes, mulheres, pessoas 
com deficiência, LGBTT,  
idosos(as) população negra eidosos(as),população negra e 
juventude) 



Participante se manifesta na assembleia deliberativa escolar



Momento de formação na escola: assembleia preparatória



OP Criança e Adolescente
(OPCA) 

- Teve início em 2005 com uma assembleia 
piloto. Hoje, são realizadas 42 assembleias do 
OPCA, entre encontros preparatórios eOPCA, entre encontros preparatórios e 
deliberativos

- Contexto local: movimento organizado de 
crianças e adolescentescrianças e adolescentes

Conceito: promoção da- Conceito: promoção da 
cidadania desde a infância



Encontro escolar do OPCA



OBJETIVOSOBJETIVOS

- Criar um espaço de participação popular que 

contemple o olhar específico de crianças econtemple o olhar específico de crianças e 

adolescentes sobre a cidade.

- Propiciar o diálogo intergeracional  e a 

construção, junto ao Poder Público Municipal, de 

soluções viáveis e criativas para o controle socialsoluções viáveis e criativas para o controle social 

- Possibilitar a desconstrução dos conceitos de 

representações sociais sobre a infância



Assembleia deliberativa escolar: Assembleia deliberativa escolar: 
apresentação de propostas



Números do OPCA 

2005
Realizada 1° Assembléia deliberativa OPCA
Com 180 participantes e 7 delegados/as eleitos

2006

200

Assembleias realizadas: 16 
Participantes: 2.610

2007
Assembleias realizadas: 36
Participantes: 7.047

20082008
Assembleias realizadas: 39
Participantes: 14.125



Assembleia deliberativa escolar: Assembleia deliberativa escolar: 
hora de votar!



FLUXOGRAMA DO OP CRIANÇA  E ADOLESCENTEÇ



METODOLOGIA

Tipos de assembleias
- Preparatórias

– Explicação sobre orçamento público

– Esclarecimentos sobre como acontece a etapa 

deliberativadeliberativa

- Deliberativas 

– Discussão sobre as principais questões do bairro  p p q

ou da cidade

Priorização de propostas– Priorização de propostas

– Eleição de delegados(as) - as vagas são 

distribuídas igualmente entre meninos e meninas



Assembleia deliberativa territorial: 
apresentação de propostas



Assembleia deliberativa escolar: 
apresentação de candidatos/as



METODOLOGIA

l• Escolar
6 escolas da rede municipal

Territorial- Territorial
6 assembleias, sendo 1 em cada região 
administrativa da cidadeadministrativa da cidade

- Projetos da Coordenadoria de Crianças e j ç
Adolescentes
3 assembleias com crianças e adolescentes 
atendidos pelos projetos



Mobilização nas ruas da cidade



Mapa de Fortaleza com Mapa de Fortaleza com 
divisão das Regionais



Assembleia deliberativa 
escolar  otação de escolar: votação de 
propostas



CONSELHO DO OP (COP) 
- O COP é a esfera máxima de deliberação do OP Fortaleza 
e é responsável por deliberar o Plano de Ações e ase é responsável por deliberar o Plano de Ações  e as 
alterações no Regimento do OP.

- Os(as) conselheiros(as) do OPCA também 
participam da Coordenação do COP

- Mensalmente, eles reúnem-se antes da 
reunião do COP para discutir a pauta

- As propostas apresentadas nas 
assembleias de crianças e adolescentes 
ã di tid

p p

são discutidas no mesmo espaço e com 
o mesmo peso de outras propostas



Representantes do OPCA coordenam 
reunião do COPreunião do COP



FISCALIZAÇÃOÇ

- Comissões de fiscalização

- Formação

Diál t ( )- Diálogo com os gestores(as)

- Acompanhamento pela internetp p
(www.fortaleza.ce.gov.br/op)



Representantes do OPCA fiscalizam demanda - CUCA



OLHAR SOBRE A CIDADE

Características das propostas feitas no OPCA:

- Propostas de âmbito municipal

í- Equilíbrio para o orçamento municipal

- Soluções criativas 

DESAFIOS

Especificidade metodológica

Conflitos intergeracionaisConflitos intergeracionais



Conselheiros/as do OPCA reúnem-se com Prefeita



ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Você escolhendo as obras e os serviços 

mais importantes para Fortalezamais importantes para Fortaleza

Informações:
Coordenadoria do Orçamento Participativo

3452 6792 ou 3452 67953452.6792 ou 3452.6795
www.fortaleza.ce.gov.br/op

0800.285.0880


