


Minuta de lei do plano diretor 
participativo de Fortaleza

Caderno de memória da revisão 
do PDPFor

Proposta para o Plano 
Diretor de Fortaleza

Caderno de memória do 
processo participativo

Leitura da cidade: 
diagnóstico propositivo

Caderno de memória do 
processo  participativo

Plano de trabalho

Olhar para Fortaleza: análise 
crítica do PDPFor 2009

Caderno de memória do processo  
participativo

mobilização e 
capacitação

leitura da 
cidade

elaboração 
da proposta

compatib. e valid.
da minuta de lei

p a r t i c i p a ç ã o    p o p u l a r   c o n t í n u a

fóruns territoriais + comissões temáticas
audiência pública + 
conferência da cidade



Evento de Lançamento
Apresentação Pública do Processo 
de Revisão do Plano Diretor

23/01

39 fóruns territoriais
• Apresentação e discussão sobre o que é PD
• Plano Diretor atual (Versão Preliminar da análise)
• Cronograma dos eventos e formas de participação

24/01 – 10/02

6 seminários temáticos
• Apres. e discussão sobre o que é PD
• Plano Diretor atual (Versão Preliminar da análise)
• Cronograma dos eventos e formas de participação

14/02 – 16/02

a definir

Apresentação 
do Processo na 
Câmara dos 
Vereadores
Apresentação 
técnica do processo 
para o legislativo

Reunião com 
Governança 
Metropolitana

17 - 22/02

Carnaval
Sexta - quarta

19/03

São José
Domingo

25/03

Data Magna do 
Ceará (Estadual)
Sábado



39 fóruns territoriais
• Relação entre território e a cidade;
• Espacialização dos eixos temáticos no território;
• Identificação dos principais problemas e 

potencialidades (Diagnóstico Territorial);
• Formulação de propostas preliminares para o território.

Abril

6 seminários temáticos
• Discussão Técnica a partir da Versão 

Preliminar do Diagnóstico Propositivo

Maio

07/04

Páscoa
Sexta

01/05

Dia do Trabalho
Segunda

08/06

Corpus Christi
Quinta



39 fóruns territoriais
• Apresentação das diretrizes e 

propostas da política urbana e 
territorial do município para os eixos 
com base na análise anterior;

• Recebimento de contribuições.

Julho

6 seminários temáticos
• Apresentação e discussão técnica da 

Versão Preliminar do Texto Base do 
Plano Diretor para formulação de 
proposições.

Agosto

07/09

Independência
Quinta

15/08

Dia de Nossa Senhora 
da Assunção

Terça

Eleição dos 
Delegados

Setembro



Audiência Pública
• Debate sobre a proposta de Minuta 

de Lei do Plano Diretor

Outubro

Seminário de preparação 
da Conferência da Cidade
• Capacitação dos delegados da 

conferência da Cidade.

Outubro

Conferência da Cidade
• Aprovação da minuta do 

projeto de lei do PDPFor

Dezembro

*datas com sujeitas a alteração

12/10

N. Senhora Aparecida
Quinta

02/11

Finados
Quinta

15/11

Pr. República
Quarta

Envio ao Chefe 
Legislativo

a definir




