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ATA DA REUNIÃO GERAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA, MORADIA E HABITAÇÃO DE IMPERATRIZ  

 

Aos 04 dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dez horas da manhã, na sala 

de reuniões da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária Urbana – SERF. 

Reuniram-se os seguintes conselheiros: Alcemir da Conceição Costa, Lindaura 

Cardoso Lucena, Josué Silva Aquino, Jefferson Cardoso de Sales, José Mora de 

Sousa Dantas, Brenda de Almeida Ferreira Cardoso, Sebastião Fernandes de 

Sousa, Francisco Wilson da Silva, Godofredo E. Dias,  tivemos como convidadas a 

Sra. Roze Mary C. Ferraze a Sra. Francilene Gomes da Silva  Observando que  

havia quórum, demos início a reunião  tendo como pauta  “ INICIO DOS 

TRABALHOS 2018, AGENDAMENTOS DE VISITAS E PLANO DE ATIVIDADES  ”, Lindaura 

Cardoso Lucena   iniciou dando as boas vindas com um momento de oração, 

agradecimentos a todos(as), no mesmo momento falou sobre a mudança do dia 

e horário das reuniões que agora será todas as primeiras quinta-feira do mês em 

seguida , passa fala para o presidente adjunto do conselho Francisco Wilson da 

Silva  que agradece a todos(as) pela presença e ressalta a importância das 

visitas e fiscalização do Conselho nos Conjuntos Habitacionais, Aquino falou sobre 

limitações das ruas e calçadas dentro do conjunto que muitos não estão 

obedecendo, Godofredo falou sobre as rampas em seguida sr. Dantas falou 

sobre Teotônio Vilela, pediu agendamento de visitas, sr. Sebastião citou sobre as 

fiscalizações no seu bairro, disse que muitas pessoas estão ocupando calçadas 

de passeios com material de construções, Jefferson Cardoso de Sales falou sobre 

o Mutirão da SERF que será nos 11, 12 e 13 de abril no Bom Jesus e convidou a 

todos, ficou agendado para fazermos visitas na data da próxima reunião na 

invasão da Cidade Nova, verificar se a área ocupada é do município,   

presidente Alcemir Da Conceição Costa agradeceu a presença de todos(as)  
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nada mais havendo a tratar, demos por encerrada a presente assembleia e os 

trabalhos deste Conselho, eu Lindaura Cardoso Lucena, redigi a presente ata, 

que após ser lida e aprovada será assinada por todos os conselheiros presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Imperatriz 04 de abril de 2018 

 


