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ATA DE REUNIÃO 

Evento: 10ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH) 

Local: SEPLAN – Secretaria de Planejamento e Gestão Urbana 

Data e horário: 07/05/2014, às 9h00min. 

Aos 07 dias do mês de Maio do ano de 2014, foi realizada na Sede da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão Urbana a 10ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação, 
presidida pela Superintendente de Habitação Ana Carolina André Rabelo. A primeira chamada 
foi feitas às 9:00h, com início às 9:30h, contando com a participação dos seguintes 
conselheiros: Ana Carolina André Rabelo e Geraldo Santos Almeida, Ludmila dos Prazeres 
Costa como representante da SEINFRA, Luis Maciel de Oliveira como representante da 
Câmara Municipal, Francisco Santos da Silva como representante do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto, Ariston Xavier de Santana como representante do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto, Agnaldo Evangelista 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 
12 de março de 2014 às 9:00h. Em seguida, o conselheiro Geraldo Almeida tratou do 
andamento das inscrições do Programa Minha Casa Minha Vida, esclarecendo que foi iniciado 
em 31 de maio e findando em 31 de junho do ano corrente, e que até a presente data tinham 
sido realizadas 18.208 inscrições. Foi abordada a possibilidade de implantação de uma creche 
no entorno do empreendimento Residencial Brisas de Itinga, a ser discutida com a Caixa 
Econômica Federal a realização de subsídio através de recursos destinados ao PMCMV. 
Quanto ao processo de depuração de dados e seleção de candidatos do PMCMV, foi 
esclarecido que se dará após o encerramento das inscrições, obedecendo aos critérios da 
Portaria 595 do Ministério das Cidades e daqueles definidos através deste Conselho: Nacional 
- Famílias residentes em áreas de risco ou insalubridade ou que tenham sido desabrigadas, 
famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, famílias dais quais façam parte 
pessoas com deficiência física; Municipal - Residir no município de Lauro de Freitas (BA) num 
período mínimo de 5 (cinco) anos, famílias vinculadas a movimento de luta pelo direito à 
moradia com assento no Conselho Municipal de Habitação de Lauro de Freitas (BA) e famílias 
em aluguel social custeado pelo município de Lauro de Freitas (BA) ou em situação de 
remanejamento em razão de obras públicas. Foi colocada pela conselheira Ana Carolina 
Rabelo a preocupação do Prefeito com a questão social envolvendo moradores e comerciantes 
das barracas de uso comercial do Residencial Dona Lindu, para que ninguém ficasse sem a 
possibilidade de renda A conselheira Simone Santos alertou sobre a reclamação de moradores 
sobre o local em que as barracas tinham sido implantadas, principalmente quanto à questão da 
ordem O conselheiro Geraldo Almeida argumentou que a intenção é normatizar o uso das 
barracas, proibindo principalmente a comercialização de bebidas alcoólicas e a utilização de 
som. Por fim, foi formado um Grupo de Trabalho para mapear e visitar as ocupações 
irregulares no Município, formada pelos conselheiros Ludmila dos Prazeres Costa, Geraldo 
Santos Almeida, Agnaldo Evangelista, Simone Oliveira Santos, Francisco Santos da Silva, 
Ariston Xavier de Santana e Luis Maciel de Oliveira, os quais deverão reunir-se em data 
oportuna. Nada mais havendo a tratar, a Superintendente de Habitação informou que a 
próxima reunião ordinária ocorrerá dia 09 de julho, quarta-feira, às 9:00 horas, no mesmo local, 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 10ª Reunião do Conselho Municipal de 
Habitação. 
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_____________________________________________________ 
Ana Carolina André Rabelo - SEMASCI 

_____________________________________________________ 
Geraldo Santos Almeida -  SEMASCI 

_____________________________________________________ 
Ludmila dos Prazeres Costa – SEINFRA 

_____________________________________________________ 
Luis Maciel de Oliveira - Câmara Municipal 

_____________________________________________________ 
Francisco Santos da Silva - Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 

_____________________________________________________ 
Ariston Xavier de Santana - Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 

_____________________________________________________ 
Agnaldo Evangelista - Central de Movimentos Populares 

_____________________________________________________ 
Simone Oliveira Santos - Central de Movimentos Populares 

_____________________________________________________ 
Marlos Ramos Coelho - Caixa Econômica Federal 

 

 


