ATA
Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Habitação Popular Fortaleza

Aos 19 (dezenove) de agosto de 2021 (dois mil e vinte e um), através de
utilização de vídeo do Programa Meet (Google); em segunda chamada, às
15:30 horas, deu-se início à sessão ordinária do Conselho Municipal de
Habitação Popular – COMHAP; com as seguintes presenças de Membros
representantes: 1. Camila Girão (SEUMA); 2. Francisco Kubrusly e Clausens
Duarte (Sinduscon); 3. Darcy Oliveira (CUT); 4. João Evangelista (FAEC); 5.
Juliana Sena (Habitafor); 6. Kelly Alves (CMP); 7. Luis Gurgel (CAIXA); 8.
Marcela Monteiro (FMD); e 9. Rebeca Gaspar (IAB). Convidados: David
Araújo (Fundação Marcos de Bruin), Daniel Rodrigues (assessor técnico
Habitafor), Verena Rothbrust (Assessora de Planejamento Habitafor); Camila
Aldigueri (assessora técnica Habitafor); Paulo André (Assessor Especial
Habitafor). A secretária Juliana Sena, inicia a sessão passando a apresentação
do assessor Daniel, que lê a ata da reunião anterior com a devida aprovação
para, em seguida, expor os valores executados pelo Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social (FMHIS) nos anos de 2019; 2020 e até agosto
de 2021. Ato contínuo, o assessor segue apresentando os marcos legais e
premissas do Plano Plurianual (PPA) e os instrumentos legais orçamentários,
explicando a hierarquização de programas, ações e produtos, demonstrando
quais foram os passos para a proposta do PPA 2022-2025. Em seguida
apresenta os valores e metas das ações da Secretaria do Desenvolvimento
Habitacional nos anos seguintes, ressaltando a priorização das Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS) com linhas de ação específica para tal.
David Araújo informa que os orçamentos são autorizativos e nem sempre
executados e sugere que o COMHAP fique atento para cobrar a aplicação de
todos os recursos possíveis. Evangelista indaga sobre qual a ordem de
prioridade de regularização fundiária de conjuntos habitacionais. Francisco
Kubrusly fala sobre o anúncio do Secretário Nacional da Habitação do novo
programa Casa Verde Amarela que se daria dali a alguns dias. Após queda no
sistema Meet, com retorno à sessão, a secretária Juliana Sena encerrou a
reunião, convidando para a próxima sessão ordinária em 14 de outubro de
2021. Finda a reunião, eu, Daniel Rodrigues, lavrei a ata.

