
VISITA E REUNIÃO NA CASA DA MULHER BRASILEIRA  

DIA 9 DE MARÇO DE 2018 

 

 
   Aos 09 (nove) dias de março de 2018, na Casa da Mulher Brasileira foi efetuada 

visita dos engenheiros da SPM (Ronaldo), casa civil (Filipe) e Dae (Thales e Rafael), acompanhados da 

Defensoria Pública estadual (Defensoras Elizabeth Chagas e Jeritza Lopes), da União (Defensora Lídia 

Nóbrega), Ministério Público Estadual (promotora Roberta Coelho), CEPAM (Camila Silveira e Rodrigo), 

TI da Casa Civil (Érick) representantes da Construtora Podium (Marcos) e da sociedade civil (Beth, Carla 

e Alice). Encerrada a visita e vistoria, os presentes reuniram-se para analisar a situação e as providências 

necessárias e concretas para entrega da Casa, tendo sido deliberado que: 

1. A SPM fornecerá o prazo de 5 dias úteis que a construtora Podium conclua as questões pontuais 

constatadas pelos engenheiros na visita técnica; 

2. A SPM fará a ART (Anotação de responsabilidade técnica) com os registros dos aditivos feitos no 

projeto inicial da obra de modo a viabilizar o documento restante para o Habite-se necessário para o início 

da utilização efetiva da obra. Os representantes da Cepam informaram que o governo estadual já 

protocolou a solicitação do Habite-se na Prefeitura, restando a citada documentação para conclusão. 

3. Os representantes da Cepam se comprometeram a entregar documento relatando tudo que o Governo 

Estadual já possui para a implementação da Casa da Mulher Brasileira; 

4. Fica registrada a informação de que o Governador do Estado do Ceará receberá uma comissão de 

representantes da sociedade civil, que ocupam a Casa na segunda (12 de março de 2018) à tarde; 

5. Ficou deliberado que será buscada reunião, com indicativo de que a data deve ocorrer até as duas 

últimas semanas do mês de março, entre a SPM (governo federal), Cepam (governo estadual), Defensorias 

estadual e União, ministério público estadual e representantes da sociedade civil. O objetivo principal da 

reunião é a assinatura de um termo de compromisso com data e demais deliberações para a entrega da 

obra, o mais rápido possível, sendo sugerido que a SPM entregue a Casa, após o Habite-se, independente 

da entrega dos móveis pelo Governo Federal, se o governo estadual e os demais órgãos e Instituições 

integrantes da Casa se responsabilizarem provisoriamente pelos móveis até a regularização pelo Governo 

Federal.  

5. As representantes da sociedade civil se comprometem em não depredar o imóvel e em realizar vistorias 

diárias, durante a ocupação, para garantir a conservação do bem; 

6. Será realizada Assembleia na noite de hoje pelas ocupantes da Casa e, na oportunidade, será versada a 

visita e reunião de hoje bem como as presentes deliberações e indicativos. 

E, nada mais havendo a tratar, demos por encerrada a presente reunião, cuja Ata foi lavrada por mim, 

Elizabeth Chagas.  

   Fortaleza, 9 de março de 2018. 


