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Relatório da 2ª Reunião da Comissão Preparatória para III Conferência Municipal de Habitação 
 
Dia 07 de maio de 2019, na sede da Habitafor (Rua Paula Rodrigues, 304), às 9:00 horas. 
Presentes: Mário Fracalossi (Iplanfor); Valter Gomes (SDE); Fabiano Mesquita (Habitafor); Rebeca Gaspar 
(CAU); Adriana Gerônimo (Fundação Marcos de Bruin) e Francisco Fernando Martins (MCP) Convidada: 
Letícia Fontes Dantas (ZEIS da Vila Vicentina).Técnicos da Habitafor: Antonio Silvestre e Juciana Godoy. 
Ausência Justificada: Daniel Gonçalves Rodrigues (CUT) 
 
Pauta da reunião: 1. Encaminhamentos da anterior; 2. Leitura e discussão sobre o regimento interno para a 
III conferência; 3. Encaminhamentos 
 
1 Encaminhamentos da reunião anterior: a) decreto: já foi encaminhado ao gabinete para publicação do 
Diário Oficial. Sairá ainda nesse mês de maio; b) Portaria: com a inclusão do Francisco, do MCP, faremos a 
portaria e esperamos estar pronta na nossa próxima reunião. De qualquer forma, precisamos aguardar o 
lançamento do decreto; c) Elaboração do regimento interno: está pronta a proposta e discutiremos nessa 
reunião de hoje; d) reserva de auditório: já foi feita a reserva e já foram assinados os termos de 
responsabilidade do auditório do anexo da Assembleia Legislativa, bem como das salas para reuniões dos 
eixos e também o restaurante. 
 
 2 Leitura e discussão do regimento interno: foi realizada a leitura e o grupo foi apontando sugestões para 
o regimento interno da III Conferência Municipal da Habitação que segue anexo a este relatório. Alguns 
processos para realização da III conferência foram abordados durante a leitura do documento:  
. A importância de se fazer o edital das pré-conferências para ficarmos com uma segurança maior no que diz 
respeito a prazos, discussões dos eixos e entrega de listas de delegados antes da realização da III Conferência;  
.  Manter as inscrições para observadores e convidados no site da Prefeitura; 
. Recomendar no edital das pré-conferências a entrega de lista de delegados (as) para a comissão 
organizadora da III Conferência para melhorar o trabalho quando da inscrição dos (as) mesmos (as); 
. Solicitar na Secretaria de Cultura a vinda de artistas para a abertura da Conferência e para o sábado também. 
Sugestões de Maracatu e hip hop entre outras modalidades; 
. Colocar no site da Prefeitura a proposta de regimento interno para que a sociedade possa ler e, se possível, 
sugerir alterações. A Comissão irá se reunir antes da realização da III Conferência para analisar as propostas. 
Esse procedimento ocorrerá para facilitar os trabalhos durante a leitura e aprovação do regimento, na 
Plenária da III Conferência. 
 
3 Encaminhamentos: a) elaboração da portaria da III Conferência; b) fazer edital das pré-conferências; c) 
ofício à SECULTFOR solicitando a ida de artistas para fazerem apresentações na III Conferência; d) para a 
reunião do COMHAP, convidar a SEUMA para fazer apresentação do projeto de assistência técnica. Próxima 
reunião da Comissão: dia 22 de maio de 2019, às 09h00 horas, na Habitafor. Pauta: a) leitura e debate do 
regimento interno das pré-conferências e encaminhamentos. 
 

Fortaleza, 07 de maio de 2019. 


