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INFORMAÇÃO Nº 24/2019 - CEHAB - DCF/CEHAB - DAF/CEHAB - PR

INTERESSADO COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO /
CEHAB

PROCESSO Nº 12510005.002904/2019-21

 

RELATÓRIO

  

A�vidade: FENECITI
Local: JOÂO CÂMARA
Data: 22 e 23 de novembro de 2019
 
Par�cipantes no evento:
 
Antônio Otavio Miguel
Adriana Lima de Melo
Jean Lucas Medeiros Paiva de Menezes
Joeliton Bartolomeu Pinheiro Moreira
Diana Vasconcelos dos Santos

 

                 

A�vidade realizada no município de João câmara, a Feira de Negócio, Ciências e Tecnologia, foi realizada na cidade
de João Câmara/RN, onde os Departamentos de Desenvolvimento Social (DDS) e o Departamento do Diretor
Administra�vo Financeiro (DAF) realizaram atendimentos aos populares Prefeito, secretários e vice-Governador da
região do Mato Grande presentes no estande da CEHAB, obje�vando, assim, atender, prestando informações sobre a
Polí�ca de Habitação de Interesse Social e de Regularização Fundiária.
 
Essas ações realizadas no evento gerou o número de 10 (dez) atendimentos pelo Departamento de Serviço Social
(DDS) e o Diretor Administra�vo Financeiro, atendeu 02 (dois) Prefeitos dos municípios que compõe a região.
Nos atendimentos do DDS, verificamos uma ampla procura por informações e esclarecimentos referente aos
programas em evidência na Companhia, os atendimentos foram sobre os Programas Pró-Moradia e Regularização
fundiária.
 
Nos atendimentos da população, observamos a prevalência do público feminino, mulheres chefes de família, com
relação à faixa etária, percebemos uma grande diversificação, no público entre 30 e 49 anos.
 
Dentre outras a�vidades, realizamos a entrega de material informa�vo e passamos informações sobre programas
habitacionais e regularização fundiária.                      
 
Podemos expor os ganhos deste trabalho na Feira de Negócios, Ciências e Tecnologia, de forma posi�va que deverão
agregar enriquecimento técnico, profissional e pessoal aos seus par�cipantes.
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Natal/RN, 25 de novembro de 2019                                                                    
 

Documento assinado eletronicamente por JOELITON BARTOLOMEU PINHEIRO MOREIRA, Assessor
Administra�vo, em 26/11/2019, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por JEAN LUCAS MEDEIROS PAIVA DE MENEZES,
Coordenador(a) da Assessoria de Informá�ca, em 26/11/2019, às 13:03, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO OTAVIO MIGUEL, Diretor Administra�vo
Financeiro, em 26/11/2019, às 13:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA LIMA DE MELO, Assessora Administra�va, em
26/11/2019, às 13:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4023472 e
o código CRC 761034CE.

Referência: Processo nº 12510005.002904/2019-21 SEI nº 4023472
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