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ATA DA REUNIÃO GERAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA, MORADIA E HABITAÇÃO DE IMPERATRIZ  

 

Aos 08 dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às nove 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 Aguino, José Mora de Sousa Dantas, 

Luis Gonzaga Correia Neto, Francisco Wilson da Silva, Raimunda Fernandes dos 

Reis, Sebastião Fernandes de Sousa, Maria Rita Teles Diniz, tivemos como 

convidada Francilene Gomes e alguns presidentes de  Associações de Bairros  

Observando que  havia quórum, demos início a reunião  tendo como pauta a “ 

RODA DE CONVERSA DO CONSELHO COM ALGUNS PRESIDENTES DE 

ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS ”, Lindaura Cardoso Lucena   iniciou dando as boas 

vindas com um momento de oração, agradecimentos a todos(as), em seguida o 

Sr. Aquino esclarece algumas coisas sobre a publicação do regimento e passa 

cópias da publicação para os interessados, depois passa fala para o secretário 

Alcemir da Conceição Costa que agradece a todos(as) pela presença e fala da 

importância da interação do Conselho de Regularização Fundiária junto aos 

presidentes de Associações para assim melhor atender a comunidade, e 

aproveita para convidar a todos pra o grande evento de entrega de títulos que 

será dia 19 de dezembro a partir das 8:00h no auditório da OAB, mais uma vez 

agradece a presença de todos e que sempre será um prazer recebe-los, passa a 

palavra para a Sra. Marilene Brito da Silva, presidente da Associação de 

moradores do Jd. Sumaré que fala um pouco das dificuldades do seu bairro e 

agradece pelo convite, em seguida Lindaura Cardoso Lucena, convida a todos 

(as) para um café da manhã organizado pelo Conselho, Confraternização de fim 

de ano, nada mais havendo a tratar, demos por encerrada a presente 
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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 08 de dezembro de 2017 

 


