
 

1 

 

ATA DA REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, MORADIA E HABITAÇÃO 

 

Aos 26 dias do mês de setembro de dois 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, Brenda de Almeida 

Ferreira, Josué Silva Aguino, José Mora de Sousa Dantas, Luis Gonzaga Correia 

Neto, Francisco Wilson da Silva, Raimunda Fernandes dos Reis Davi Machado de 

Alencar, tivemos como convidada Francilene Gomes,  Observando que  havia 

quórum, demos início a reunião  tendo como pauta a “ LEITURA E APROVAÇÃO 

REGIMENTO INTERNO PARA A DEVIDA PUBLICAÇÃO ”, Sr. Davi  iniciou dando as 

boas vindas, falamos sobre a publicação do regimento em seguida ele fez a 

leitura do mesmo, Sr. Francisco Wilson da Silva falou sobre o conselho ter 

remuneração, Sr. Luis Gonzaga Correia Neto falou que os conselheiros são 

voluntários e que os mesmos já entram sabendo, Sr. Davi Machado de Alencar 

falou de uma pequena mudança no Regimento antes de publicar e todos (as) 

concordaram que foi no art. 6º, parágrafo VIII que fala sobre as faltas, em 

seguida o Sr. Presidente Alcemir da Conceição Costa falou sobre a importância 

do regimento ser lido e em comum acordo mandar publicar, pediu desculpas por 

algumas vezes se ausentar devido as muitas responsabilidades na SERF, passou a 

palavra para Sr. Davi que ressaltou que depois da publicação do Regimento vai 

se sentir mais à vontade par desenvolver seu trabalho como conselheiro e 

principalmente fiscalizar algumas ações, em seguida a Sra. Branda fala da 

parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social com a Secretaria de 

Regularização Fundiária, nada mais havendo a tratar, e por estarem de comum 

acordo  foi dado por encerrado a presente assembleia e os trabalhos deste 
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Conselho, eu Lindaura Cardoso Lucena, redigi a presente ata, que após ser lida e 

aprovada será assinada por todos os conselheiros presentes. 

 

Imperatriz 26 de setembro de 2017 

 




