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ATA DE REUNIÃO 

Evento: 6ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH) 

Local: SECULT – Secretaria de Cultura 

Data e horário: 06/11/2013, às 9h00min. 

Aos 06 dias do mês de Novembro do ano de 2013, foi realizada na Sede da Secretaria 
Municipal de Cultura a 6ª 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, Nelídia Duarte de A. Souza como 
representante da SP, 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 Maria Angela Santos da Silva 
como representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Agnaldo Evangelista de 
Souza e Simone Oliveira Santos como representantes da Central de Movimentos Populares e 
Marlos Ramos Coelho como representante da Caixa Econômica Federal. Após a verificação do 
quórum mínimo estabelecido no Regimento Interno, foram iniciados os trabalhos de leitura e 
aprovação da Ata da última reunião, realizada no dia 25 de setembro de 2013 às 9:00h. Em 
seguida, o secretário do CMH Dr. Leandro Santana informou sobre um problema nas 
gravações de áudio da reunião anterior, o que impossibilitou a realização da respectiva ata, 
comprometendo-se a apresentá-la na próxima reunião. Foi realizada, então, a leitura da pauta 
e colhidas as assinaturas na lista de presença. Luciana Landim, membro suplente da 
Presidente Eliana Marback, fez a apresentação do relatório técnico de visita à obra e reanalise 
do processo do Empreendimento Brisas de Itinga, conforme deliberado pelo Conselho. Após a 
apresentação, definiu-se que o CMH deve enviar correspondências oficiais à Caixa Econômica 
Federal e à Sertenge - Empresa à frente do Empreendimento Brisas de Itinga - solicitando que 
elementos acessíveis sejam implantados, tais como: piso tátil, rebaixamento de guias, rampas 
e vagas acessíveis.  Deliberou-se também que a Secretaria Municipal de Serviços Sociais- 
SESP deve ser informada quanto à alocação de postes de iluminação nos passeios, evitando 
que impeçam a passagem livre mínima necessária a um cadeirante. Iniciou-se o debate acerca 
da pós-ocupação de empreendimentos habitacionais, com relatos da Sociedade Civil sobre 
situações presenciadas, como invasões de apartamentos. Como o assunto prolongou-se, e não 
estava em pauta, ficou acordado que este tema seria item da próxima reunião do CMH. Pasou-
se ao último item da pauta, os critérios a serem aplicados para a seleção dos inscritos no 
Programa MCMV. Foram apresentadas somente três propostas da SEMASCI, através de 
Geraldo Almeida e Ana Carolina Rabelo, e uma proposta da SPM, através da Conselheira 
Nelídia Duarte. Assim sendo, decidiu-se que a definição destes critérios, para publicação, 
ocorreria na próxima reunião, dando uma nova chance aos Movimentos Sociais de trazerem 
suas propostas. Nada mais havendo a tratar, Luciana Landim, suplente da Presidente Eliana 
Marback, informou que a próxima reunião ordinária ocorreria dia 04 de dezembro, quarta-feira, 
às 9:00 horas, na Secretaria Municipal de Planejamento, agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a 6ª Reunião do Conselho Municipal de Habitação. 


