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ATA DE REUNIÃO 

Evento: 4ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH) 

Local: Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão 

Data e horário: 25/07/2013, às 11h00 

 

1. Atingido o quórum mínimo previsto na Lei para a instalação das reuniões (1/3 dos 
membros), foram abertos os trabalhos pela Presidente do CMH e Secretária Municipal de 
Planejamento e Gestão Urbana, Eliana Marback, que saudou os presentes. Em seguida, o 
Secretário-geral do CMH, Procurador Municipal Leandro Andrade Reis Santana procedeu à 
leitura da pauta desta reunião e da ata da reunião anterior, ocorrida em 18/07/2013. Foi 
registrado, a pedido do representante do MTST, Francisco Santos da Silva, que a ata deveria 
ser alterada, de forma que onde se lê “Foi feito um intervalo de dez minutos, a pedido da CMP, 
para que os segmentos representados se reunissem”, leia-se “Foi feito um intervalo de dez 
minutos, a pedido da Sociedade Civil, para que os segmentos representados se reunissem”. O 
registro foi acatado e a ata foi aprovada e assinada pelos que se fizeram presentes na ocasião. 
2. Passou-se ao segundo item de pauta, que seria a apresentação dos Relatórios de 
Gestão do FMHIS. A representante suplente da SEPLAN, , colocou os presentes a par do 
estágio em que se encontram as pendências existentes junto ao Ministério das Cidades e à 
Caixa Econômica Federal. Informou também que a elaboração dos relatórios de gestão 
(referentes aos anos 2009 a 2012) se acha ainda em curso, que o FMHIS nunca obteve 
inscrição de pessoa jurídica (CNPJ) e que nunca chegou a ser aberta conta bancária em nome 
do FMHIS, não tendo havido, portanto, movimentação contábil. O vereador Lula Maciel sugeriu 
consulta formal através de memorando à SEFAZ para consolidar documentalmente a 
inatividade do Fundo. A presidente acatou a sugestão. Luciana Landim e a arquiteta Vanessa 
Ribeiro, servidora da SEPLAN, em seguida, procederam à apresentação do Relatório do ano 
de 2012, que ainda está em fase de conclusão. Geraldo Almeida, membro suplente da 
SEMASCI, recomendou consultar o Ministério das Cidades, para tirar as dúvidas acerca dos 
relatórios. 
3. A Presidente Eliana Marback encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 
4. Como nada mais houvesse a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e eu, Vanessa 
Ribeiro, a pedido do secretário da reunião, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, 
segue assinada por todos os membros presentes. 

Em 25 de julho de 2013. 

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


