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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

MORADIA E HABITAÇÃO 

 

Aos 12 dias do mês de setembro 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, Juracy Nascimento de Andrade, José Moura de Sousa Dantas, Davi 

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

Brenda de Almeida Ferreira Cardoso, participamos da reunião tendo como 

pauta a “ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA,” Francisco Wilson da Silva iniciou a fala 

agradecendo a todos (as) em seguida passa a fala para a Sr. Davi que falou da 

importância da eleição e das reuniões com a diretoria, seu Wilson falou que 

devemos ter mais compromissos com os encontros e visitas mensais, Sr. Dantas 

disse que estará sempre a disposição, Juracy N. de Andrade fala sobre o 

regimento interno e a lei complementar 005/2015, para termos atenção na hora 

das decisões, debatemos sobre a importância da participação  dos Conselheiros 

em algumas situações. 

Em seguida fizemos a Eleição para formação da Mesa Diretora, seguindo a 

seguinte ordem: 

Presidente – Davi Machado de Alencar 

Vice – Jefferson Cardoso da silva 

Secretaria Geral – Lindaura Cardoso Lucena 

Secretaria Adjunta – Mayara Magalhães Nascimento 

Diretor de Políticas Fundiária Moradia e Habitação – Francisco Wilson da Silva 

Vice - Juracy Nascimento de Andrade   

Diretor de Empresa – Josué Silva Aquino 
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Mesa diretora foi eleita para o triênio 2019 á 2022, de 12 de setembro de 2019 á 

12 de setembro de 2022..  

 

 Nada mais havendo a tratar, demos por encerrada a presente reunião 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 12 de setembro de 2019 


