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ATA DE REUNIÃO 

Evento: 5ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH) 

Local: SECULT – Secretaria de Cultura 

Data e horário: 25/09/2013, às 9h00min. 

Aos 25 dias do mês de Setembro do ano de 2013, foi realizada na Sede da Secretaria 
Municipal de Cultura a 5ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação, presidida 
pela Secretária Eliana Chaves Marback. A primeira chamada foi feita às 9:00h, com início às 
9:30h, com a participação dos seguintes conselheiros: Eliana Chaves Marback e Luciana Maria 
Landim Miranda como representantes da SEPLAN, Ana Carolina André Rabelo e Geraldo 
Santos Almeida como representantes da SEMASCI, Cíntia Moreira Céo Nogueira como 
representante da SPM, Zilton Abreu Rodrigues Júnior e Georgenes Morato Falcão como 
representantes da SETREL, Ludmila dos Prazeres Costa como representante da SEINFRA, 
Leandro Andrade Reis Santana como representante da PROJUR, Luis Maciel de Oliveira como 
representante da Câmara Municipal, Francisco Santos da Silva e Ariston Xavier de Santana 
como representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Agnaldo Evangelista de 
Souza como representante da Central e Marlos Ramos Coelho como representante da Caixa 
Econômica Federal. Após a verificação do quórum mínimo estabelecido pelo Regimento 
Interno, foram iniciados os trabalhos de leitura e aprovação da Ata da última reunião, realizada 
no dia 25 de julho de 2013 às 9:00h. Em seguida, a conselheira Ana Carolina Rabelo 
apresentou a convidada especial Dra. Ivana Silva Moreira, Promotora de Justiça do Ministério 
Público da Comarca de Lauro de Freitas, que tratou sobre a importância da transparência no 
processo seletivo do Minha Casa Minha Vida e da necessidade de que a contemplação seja fiel 
aos parâmetros do Programa. Em seguida, a Presidente do CMH Eliana Marback apresentou 
os Relatórios de Gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, 
referentes aos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, para que os Conselheiros deliberassem. 
Decidiu-se que as informações dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida deveriam ser 
retiradas, uma vez que os relatórios visam habitação no Município em geral, não programas 
específicos. A Presidente propôs que todos assinassem a lista de aprovação dos relatórios, 
para dar celeridade ao processo, comprometendo-se a corrigir os relatórios e enviar por email o 
quanto antes a todos. A reunião teve prosseguimento com um debate, iniciado pelo Vice 
Presidente Agnaldo Evangelista, sobre acessibilidade no Município e, em especial, nos 
Conjuntos Habitacionais de Interesse Social. A Promotora Ivana Moreira, demonstrou sua 
preocupação com acessibilidade, relatando casos em que o apartamento acessível encontrava-
se no 3º pavimento de um edifício habitacional. Ela informou que estará atenta à questão, a fim 
de evitar que os portadores de necessidades especiais sejam desfavorecidos. Foi demandado 
pelos Conselheiros que a SEPLAN reanalisasse o Processo de Licenciamento do 
Empreendimento Brisas de Itinga, ainda em fase de construção, com foco nas questões de 
acessibilidade e doação de áreas institucionais. Acordou-se também que a SEPLAN, junto com 
a SEMASCI deverá realizar visita técnica à obra, apresentando relatório na próxima reunião. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho estabeleceu a próxima reunião 
ordinária dia 06 de novembro, quarta-feira, às 9:00 horas, no mesmo local, agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a 5ª Reunião do Conselho Municipal de Habitação. 


