Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Habitação Popular de Fortaleza – COMHAP

Aos 20 (vinte) de junho de 2019 (dois mil e dezenove), no auditório da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza– Habitafor, sito à Rua Paula Rodrigues, 304, bairro de
Fátima, às 9 horas, deu-se início a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Habitação
Popular – COMHAP; com as seguintes presenças: Mario Fracalossi (IPLANFOR); Águeda Maria Frota
Ribeiro (SEUMA); Rosangela de Albuquerque e Silva (SEPOG); Maria Lucioneide Rocha Barbosa
Sobral (SDHDS); Fabiano Magalhães de Mesquita (HABITAFOR); Waldemar Augusto da Silva Cardoso
Pereira (Secretaria das Cidades); Daniel Gonçalves Rodrigues (CUT); Rebeca Gaspar Maia (CAU);
Adriana Gerônimo Vieira Silva (Fundação Marcos de Bruin); Francisca Claudia Peres Nonato (FBFF);
Francisco Fernando Martins (MCP). Convidados: Maria de Fátima Moura de Souza (FLM); Maria do
Socorro Silva de Sales; Antonia Francilene; Maria Luziânia Santos (Associação de Artesãos), Clarissa
(Uni Cristus). Funcionários da HABITAFOR: Antonio Silvestre, Alexandrina Mota e Juciana Ribeiro.
Fabiano Mesquita, Secretário Executivo da Habitafor deu inicio a reunião, agradecendo a presença de
todos. Pauta: 1. Leitura e aprovação de atas: foram aprovadas as atas da reunião ordinária de 05 de
junho de 2019 e a ata da reunião extraordinária de 18 de junho de 2019. 2. Informes e
encaminhamentos da III Conferência: Antonio Silvestre fez um relato de como esta o processo de
realização da III Conferência dizendo que ainda faltava preencher quadros para apresentadores e
debatedores nos eixos. Foram indicados nomes para preencher esse quadros e seus contatos para se
fazer os convites. A reunião apresentou nomes de convidados e observadores para a III Conferência e
foi acatado por todos; a. Academia: não aconteceu a pré-conferência da academia. O Professor André
Almeida disse, por Whats, que fez os contatos com universidades, mas não se entusiasmaram para
fazer o evento. Clarissa, Professora da Faculdade Uni Cristus compareceu a reunião se colocando a
disposição para dar continuidade e compor o Conselho. Professor André protocolizou uma carta
assinada por ele e pelo Professor Renato Pequeno explicando porque não se realizou a Pré
Conferencia, fazendo uma crítica a atuação do Governo que, segundo eles, não prioriza ações como o
fortalecimento do Conselho. Adriana Gerônimo falou sobre a participação efetiva das universidades
na construção dos PIRFs, e que eles são importantes dentro do Conselho. “O espaço do Conselho não
é fácil e não foi dado prosseguimento da conferência anterior para essa, mas hoje quem participa do
Conselho são pessoas que acreditam que apostam na participação social”. Francisco Martins também
ressaltou a importância das universidades. b. Poder Público: Fabiano Mesquita relatou de como foi
feita a pré-conferência do poder público, ressaltando que foi a primeira que se realiza evento desse
tipo, em Fortaleza. Contou com a presença de 70 servidores públicos. Encaminhamentos: Daniel
ressaltou que precisávamos tomar uma posição em relação as vagas de delegados aberta por não ter
a participação da Academia. Foi decidido dar um tempo para apresentação de delegados da
Academia até o dia 22 de agosto, às 17 horas. As vagas que sobrarem não serão cedidas para nenhum
segmento; 3. Orçamento: Adriana Gerônimo apresentou quadro sobre o programa de locação social
da Prefeitura e fez uma proposta, aprovada no Conselho, de aumentar o número de vagas do aluguel
para 3.000 beneficiários; 4. Plano Diretor: foi feito contato junto ao Gabinete do Prefeito para que
um representante do grupo que está formulando o novo Plano Diretor viesse fazer apresentação na
reunião. Ninguém compareceu. Foi aprovada na reunião repúdio ao não comparecimento. Nada mais
havendo a tratar, Fabiano Mesquita deu por encerrada a reunião e eu, Antonio Silvestre redigi esta
ata. Fortaleza, 20 de agosto de 2019.
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