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ATA DE REUNIÃO 

Evento: 3ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH) 

Local: Auditório da Câmara Municipal - Centro 

Data e horário: 18/07/2013, às 14h00 

Presentes: 23 pessoas - Vide cópia da lista de presença em anexo. 

 

1. Atingido o quórum mínimo previsto na Lei para a instalação das reuniões (1/3 dos 
membros), foram abertos os trabalhos pela Secretária Municipal de Planejamento e Gestão 
Urbana, Eliana Marback, que saudou os presentes. Em seguida, Vanessa Ribeiro (SEPLAN) 
procedeu à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que foram aprovadas e assinadas 
pelos que se fizeram presentes nas duas ocasiões – 19/06 e 10/07/2013. A partir de proposta 
do Vereador Lula Maciel, referente à sequência dos trabalhos, a Secretária Eliana Marback, em 
nome do Poder Executivo Municipal, deu posse a todos os Conselheiros presentes (titulares e 
suplentes), que assinaram seus respectivos Termos de Posse para um mandato de dois anos a 
partir da publicação no Diário Oficial do Município. 
2. Concluída a posse dos conselheiros, foi feita a leitura pelo Vereador Lula Maciel do 
texto proposto pela equipe da SEPLAN/PMLF para o Regimento Interno do CMH. Feita a 
leitura integral do texto proposto, foram discutidos os destaques feitos pelo próprio vereador, 
bem como por Santinho/CMP e por Giesi Nascimento Filho/CREA e alguns pontos foram mais 
amplamente discutidos, tais como as competências da Diretoria Executiva do CMH e a gestão 
do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social na prática. Santinho/CMP sugeriu que, 
quando for criado o Conselho da Cidade, seja criado na mesma lei o Conselho Gestor do 
FMHIS, que não necessariamente será composto pelos mesmos membros do referido 
Conselho, pois ele considera “inviável fazer a gestão do FMHIS com muita gente”. Ele 
ressaltou ainda a grande responsabilidade inerente a essa gestão financeira. O Vereador Lula 
Maciel solicitou que constasse em ata que o CMH ora delibera pela criação de um Conselho 
Gestor do FMHIS, nos moldes da Lei Federal 11.124/05. Ao fim da ampla discussão dos 
destaques, foi aprovado unanimemente o Regimento Interno do CMH pelos presentes. 
3. Passou-se à eleição da Diretoria Executiva. Lula Maciel sugeriu que fosse contemplada 
a paridade entre o Poder Público e a Sociedade Civil entre os membros da Diretoria e Santinho 
propôs a seguinte chapa: Presidente – Eliana Marback/SEPLAN; Vice-presidente – Agnaldo de 
Souza, o Santinho/CMP; Secretário-geral – Leandro Santana/PROJUR; Tesoureiro – Marlos 
Coelho/Caixa. Foi feito um intervalo de dez minutos, a pedido da CMP, para que os segmentos 
representados se reunissem para avaliar se haveria outras composições a propor, mas após o 
intervalo a chapa permaneceu única e, posta à votação, foi aprovada por 12 (doze) votos a 
zero, tendo sido registrada uma abstenção. Havia 13 (treze) conselheiros àquela altura da 
reunião. Imediatamente, foi empossada a nova Diretoria Executiva, tendo seus membros 
assinado o Termo de Posse. A Diretoria Executiva do CMH é, portanto, composta pelos 
seguintes conselheiros: 
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3.1 Presidente: Eliana Chaves Marback, brasileira, solteira, analista de sistemas, 
portadora do RG 1.999.999-29, CPF 285.873.405-49, domiciliada no Condomínio 
Parque Encontro das Águas, quadra E, lote 20, Portão, neste Município; 

3.2 Vice-presidente: Agnaldo Evangelista de Souza, brasileiro, solteiro, micro-
empresário, portador do RG 4.979.011-02, CPF 527.663.495-53, domiciliado à Rua 
Dejanira Maria Bastos, nº 02, bloco 08, apto. 402, Vida Nova, neste Município; 

3.3 Secretário-geral: Leandro Andrade Reis Santana, brasileiro, casado, bacharel em 
Direito, portador da cédula de identidade 20.391- OAB/Ba, CPF 791.216.405-72, 
domiciliado no Condomínio Parque Stella Maris, Rua G, quadra N, casa 12, Stella 
Maris, Salvador, Bahia; 

3.4 Tesoureiro: Marlos Ramos Coelho, brasileiro, casado, bancário, portador do RG 
08.546.227-64, CPF 939.093.495-87, domiciliado à Rua Martins de Oliveira, 603, 
casa 06, Pitangueiras, neste Município. 

4. A Presidente eleita do CMH, Eliana Marback, conduziu os presentes para o próximo 
ponto de pauta: a aprovação do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, o que se 
deu por aclamação, ou seja, 13 (treze) votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
5. Como nada mais houvesse a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e eu, Vanessa 
Ribeiro, que servi de secretária da reunião, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, 
segue assinada por todos os membros presentes. 

Em 18 de julho de 2013. 

 
 
Vanessa Ribeiro dos Santos 
Arquiteta – SEPLAN/PMLF – Matrícula 47.978 


