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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

MORADIA E HABITAÇÃO 

 

Aos 06 dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove horas da manhã, na 

sala de reuniões da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária Moradia e 

Habitação – Reuniram-se os seguintes conselheiros sobre a presidência do vice-

presidente Francisco Wilson da Silva, tendo como secretaria Lindaura Cardoso 

Lucena e os demais membros, Josué Silva Aquino, Davi Machado de Alencar, 

Hiago Silva Araújo, Juracy Nascimento de Andrade, José Moura de Sousa Dantas, 

Davi Machado de Alencar, Jefferson Cardoso da Silva, Mayra Magalhães 

Nascimento convidada (os), Lusenira Rodrigues Bandeira, coordenadora da 

Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) participamos da reunião  tendo 

como pauta a “AVALIAÇÃO DE RELATORIOS,” Jefferson iniciou a fala 

agradecendo a todos(as) em seguida passa a fala para a Coordenadora do 

Minha Casa Minha Vida Lusenira Rodrigues Bandeira que faz alguns 

esclarecimentos sobre o programa fala sobre a importância do conselho na 

avaliação dos relatórios , que iram beneficiar famílias que não possuíam casa 

própria e que estão em vulnerabilidade social , em seguida o Sr. Hiago alguns 

esclarecimentos sobre as invasões destas unidades, Sr. Dantas também tira 

algumas duvidas, Lusenira fala sobre os subsídios, nas irregularidades e sobre as 

tramitações,  nos passam várias informações e nos informa ainda que a partir de 

agora o Conselho terá o poder de exercer função de aprovação junto a SEDES, 

fala sobre os encaminhamentos ao conselho para aprovação, Sr. Davi fala sobre 

a questão de posse, lei federal, bens públicos, destratos e legalidade, Hiago 

esclarece sobre os pré requesitos e critérios, Sr. Dantas fala do prazer que ele tem 

em participar do conselho Sr. Aquino fala da importância dos suplentes, 

debatemos sobre a importância da participação  dos Conselheiros em algumas 

situações de aprovação, nada mais havendo a tratar, demos  por encerrada a 
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presente reunião e os trabalhos deste Conselho, eu Lindaura Cardoso Lucena, 

redigi a presente ata, que após ser lida, será assinada por todos os conselheiros 

presentes. 

 

 

 

                                                                           Imperatriz 06 de Junho de 2019 


