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Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Habitação Popular Fortaleza

Aos 10 (dez) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um), às 15:05 o secretário
Adail Fontenele inicia a sessão do Conselho Municipal de Habitação Popular
(COMHAP) se apresentando e apresentando sua suplente da Habitafor, Juliana
de  Sena,  na  qualidade  de  presidente  do  COMHAP,  com  as  seguintes
presenças  de  Membros  representantes:  1.  Secretário  Adail  Fontenele  e
suplente Juliana de Sena (Habitafor);  2.  Darcy (CUT); 3.  Marcela (FMB); 4.
Rebeca (IAB); 5. Kelvin (CMP); 6. Dorismar (MTST); 7. Evangelista (FAEC); 8.
Francisco Kubrusly (SINDUSCON); 9. Ivna Gadelha (Academia); 10. Janayde
(IPLANFor); 11. Rosângela (SEPOG); 12. Francisco Martins  (FLMD); 13. Luís
Gurgel (CAIXA); 14. Manuelito (SEINF); 15. Alexandra Oliveira (Defesa Civil);
16. Waldemar Pereira (SECidades); e  Convidados: David Araújo (Fundação
Marcos de Bruin), Daniel Rodrigues (assessor técnico Habitafor). O presidente
da sessão informa que a reunião será objetiva para que cada um se apresente
com 3 minutos de fala. Acrescenta que haverá informes. Inicia uma chamada
dos representantes e oferece a voz aos representantes. Dóris se apresenta e
solicita  o  debate  sobre  a  política  pública  de  Habitação de Interesse  Social
tendo em vista a quantidade de ocupações e a necessidade de milhares de
famílias. Francisco, FLMD se manifesta que concorda com Dorismar e alerta
para a necessidade do debate do PPA e que a pandemia agravou a região do
Pici  com  impacto  na  capacidade  de  pagamento  de  aluguel.  Janayde  se
apresenta  como  representante  do  IPLANFor  e  se  coloca  a  disposição  de
trabalho  em  conjunto  com  o  COMHAP.  Rosângela  se  apresenta  como
represente da SEPOG. Manuelito se apresenta como representante da SEINF.
Alexandra se apresenta como representante da Defesa Civil. Waldemar Pereira
se apresenta como representante da Secretaria das Cidades. Luís Gurgel se
apresenta  como  representante  da  Caixa.  Darcy  se  apresenta  como
representante  do  movimento  sindical/  CUT.  Rebeca  se  apresenta  como
representante  do  IAB.  Marcela  se  apresenta  como  representante  de  ONG/
Fundação  Marcos  de  Bruin.  Francisco  Kubrusly  se  apresenta  como
representante do Sinduscon. Ivna Gadelha se apresenta como representante
das  instituições  de  ensino  superior.  O  presidente  do  COMHAP  explica  a
situação atual  do trabalho da Habitafor  e os esforços para a retomada dos
trabalhos e das sessões do conselho. Informa sobre os cortes de orçamento da
União e os esforços para ação em conjunto com a Caixa e demais instituições.
Informa  sobre  a  entrega  do  conjunto  Maria  Alves  Carioca  e  repassa  à
secretária executiva para mais informações. Juliana informa que está havendo
a priorização das ZEIS e que o trabalho dentro PPA participativo vai refletir
isso. Evangelista solicita que seja observada a necessidade de aluguel social
para pessoas que estão em situação precária. Kelvin afirma que o COMHAP
tem um papel deliberativo, que é composto por instituições e movimentos que



debatem o tema e que haja o pensamento sobre a política de HIS a partir de
lotes urbanizados, mutirões e imóveis ociosos. Solicita vontade política para
que seja pautada a HIS para que o conselho cumpra seu papel. Irmã Eugênia
sugere que seja debatido a necessidade de habitação de interesse social em
prédios ociosos. O Presidente Adail argumenta que as informações passadas
pela secretária executiva Juliana já expressam a responsabilidade do tema e
apresenta o calendário de atividades com sessões bimensais como estabelece
o regimento do COMHAP. Fica estabelecido que serão reuniões nas segundas
quintas-feiras dos meses de Agosto, Outubro, Dezembro de 2021 e Fevereiro
de 2022. Dorismar informa que houve um esvaziamento do programa Minha
Casa Minha Vida e que houve uma negligência do poder público municipal e
estadual para pensar uma política pública de HIS. Informa que as demandas
chegarão  em  breve  e  que  cabe  ao  poder  público  encaixar  no  orçamento.
Reafirma o caráter  deliberativo  do COMHAP e sugere que se  apoie a não
remoção durante a pandemia, citando caso recente de despejo na região da
Messejana. Kelvin solicita que seja pontuada uma posição do COMHAP sobre
os  despejos.  Francisco  sugere  que  haja  uma  reunião  extraordinária  para
deliberação  da  questão.  Dorismar  argumenta  que  a  questão  dos  despejos
deveria  ser  consenso.  Waldemar  informa  que  já  existe  uma  decisão  do
Supremo  Tribunal  Federal  sobre  a  questão  para  que  se  evitem  despejos.
Juliana  solicita  que  o  que  tiver  que  ser  pautado  pode  ser  enviado  por
mensagem eletrônica para o COMHAP. Às 16:27, não havendo nada mais a
tratar, o presidente encerrou os trabalhos e me foi solicitado que lavrasse a ata.

Daniel Rodrigues.


