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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, 

MORADIA E HABITAÇÃO

Aos cinco dias do mês de julho de doil mil e dezessete, 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, Jeffeson Cardoso de Sales, Sebastião Fernandes de Sousa, Francisco Wilson da 

Silva, José Moura de Sousa Dantas, Josué Silva Aguino, Davi Machado de Alencar, 

tivemos a presença do Sr. Antonio R. Silva  convidado, Observando que havia quórum, 

deu-se inicio a reunião dos conselheiros, tendo como pauta a “A Importância do 
Conselho ”,. O conselheiro Josué Silva Aquino e Jefferson C. de Sales presidiram a 

reunião, iniciaram a agradecendo a presença de todos (as) e em seguida passou a 

palavra para o conselheiro e presidente Alcemir da Conceição Costa, o mesmo deu as 

boas vindas e assessorado pela Secretaria Geral Lindaura Cardoso Lucena, deu início a 

reunião falando sobre a importância da participação diária de cada um e do compromisso 

de todos e de tudo que se refere à Secretaria Regularização Fundiária, falou sobre a 

reintegração de posses de alguns bairros e fez alguns esclarecimentos sobre a lei, Sr. 

Davi Machado de Alencar citou sobre as ações do conselho no que se refere a lei, 

regimento, sobre desapropriação e em seguida Sr. Francisco Wilson da Silva falou da 

responsabilidade que cada conselheiro deve ter, o Sr. Sebastião fez alguns comentários 

sobre seu bairro, ressaltou ainda sobre o regimento interno, nesse momento foi marcada 

uma reunião extraordinária para debatermos sobre o plano de Regularização Fundiária e 

outra para tratar do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, e por estarem de 

comum acordo foi dada 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.
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