
  
Ata   da   Sessão   Extraordinária   do   Conselho   Municipal   de   Habitação   Popular   Fortaleza     

  
Aos  8  (oito)  de  setembro  de  2021  (dois  mil  e  vinte  um),  através  de  utilização  de  vídeo  do                    
Programa  Meet  (Google);  às  9:00  horas,  deu-se  início  a  reunião  extraordinária  do  Conselho               
Municipal  de  Habitação  Popular  –  COMHAP;  com  as  seguintes  presenças  de   Membros              
representantes :  1.Camila  Girão  (SEUMA);  2.  Clausens  Duarte  (Sinduscon);  3.  Darci            
Oliveira  (CUT);  4.  Francisco  Martins  (FLMD);  5.  Gérsica  Góes  (IPLANFor);  6.  João              
Evangelista  (FAEC);  7.  Juliana  Sena  (Habitafor);  8.  Kelly  Alves  (CMP);  9.  Marcela  Monteiro               
(FMD);  e  10.  Rebeca  Gaspar  (IAB).   Convidados :  Verena  Rothbrust  -  Equipe  técnica              
Habitafor  e  Daniel  Rodrigues  -  Equipe  técnica  Habitafor.  João  Evangelista  deu  início  à               
sessão,  na  figura  de  vice-presidente,  apresentando  a   Pauta :  1.  Deliberação  da  Lei              
Orçamentária  Anual  (LOA)  de  2022.  Justificando  a  ausência  do  Secretário  Adail  Fontenele,              
Evangelista  solicitou  que  o  assessor  Daniel  Rodrigues  apresentasse  a  pauta  da  proposta              
de  LOA,  no  que  foi  atendido  na  sequência.  Foi  novamente  apresentada  a  estrutura  do                
sistema  de  planejamento  orçamentário  e  o  Plano  Plurianual  (PPA)  2022-2025,            
anteriormente  apresentado  em  sessão  ordinária.  Em  seguida  foi  explanado  sobre  as  ações              
e  produtos  em  cada  ação  com  a  descrição  e  os  detalhes  dos  números  de  cada  uma  e  suas                    
fontes  na  LOA.  Após  a  explanação,  Francisco  Martins  solicitou  que  a  apresentação  fosse               
disponibilizada  aos  demais  membros  através  do  grupo  de  comunicação  do  COMHAP.  Em              
regime  de  votação,  nenhum  membro  manifestou  oposição  à  proposta,  se  considerando  a              
proposta  de  LOA  aprovada.  Sem  mais  a  tratar,  na  ausência  do  vice-presidente  João               
Evangelista,  a  representante  suplente  da  Habitafor,  Juliana  Sena,  assumiu  a  presidência  do             
conselho  convidando  para  a  próxima  sessão  ordinária,  no  dia  14  de  outubro  às  14  horas.                 
ato  contínuo  a  presidenta  encerrou  a  sessão  e  eu,  Daniel  Gonçalves  Rodrigues,  lavrei  esta                
ata.   Fortaleza,   08   de   setembro   de   2021.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


