
 

  

 

Rua Paula Rodrigues, 304 • Fátima • CEP 60.411-270 Fortaleza, Ceará, Brasil 
Telefone: (85) 3488-3374 

Relatório da 3ª Reunião da Comissão Preparatória para III Conferência Municipal de Habitação 
 
Dia 21 de maio de 2019, na sede da Habitafor (Rua Paula Rodrigues, 304), às 9:00 horas. 
Presentes: Mário Fracalossi (Iplanfor); Antonio Silvestre (Habitafor); Rebeca Gaspar (CAU); Francisco 
Fernando Martins (MCP) e Daniel Gonçalves (CUT). Técnica da Habitafor: Alexandrina Mota. 
Ausência Justificada: João Valter (SDE) e Fabiano Lobo (Habitafor). 
 
Pauta da reunião: 1. Encaminhamentos da reunião anterior; 2. Leitura e discussão sobre o Edital de 
convocação das pré-conferências. 3. Encaminhamentos 
 
1 Encaminhamentos da reunião anterior: a) elaboração da portaria da III Conferência: só estamos no 
aguardo do decreto do Prefeito para fazermos a portaria; b) fazer edital das pré-conferências: está pronta a 
proposta e realizaremos sua leitura e propostas nessa reunião; c) Ofício à SECULTFOR: já foi encaminhado 
ofício e estamos no aguardo de resposta; d) confirmada presença da SEUMA na reunião do COMHAP para falar 
sobre projeto de assistência técnica. 
 
 2 Leitura e discussão do regimento interno: foi lida a proposta de Edital para as pré-conferências e 
apresentadas sugestões. Esse documento segue anexo a este relatório. Foi sugerido e aprovado fazermos um 
calendário de atividades até chegar data da III Conferência. Também foi aprovado fazer reunião 
extraordinária do COMHAP para que cada segmento apresente seu calendário de pré-conferência. Será no dia 
18 de junho de 2019, às 9 horas, na Habitafor.  
 
3 Encaminhamentos: a) propor ao COMHAP reunião extraordinária para apresentação de calendário das 
pré-conferências e demais encaminhamentos; b) calendário de atividades até a conferência; c) portaria da III 
Conferência; d) fazer banner do site da Prefeitura com os documentos que estão sendo aprovados; e) ver 
possibilidade de recursos para as pré-conferências; f) próxima reunião: dia 18 de junho de 2019, junto à 
reunião extraordinária do COMHAP. 
 
 
 

Fortaleza, 21 de maio de 2019. 


