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ATA DE REUNIÃO 

Evento: 7ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH) 

Local: SEPLAN – Secretaria de Planejamento e Gestão Urbana 

Data e horário: 04/12/2013, às 9h00min. 

Aos 04 dias do mês de Dezembro do ano de 2013, foi realizada na Sede da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão Urbana a 7ª 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, contando 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 SPM, 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 
Angelina Monteiro da Silva como representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, 
Fernando Alex Saloes Lima e Simone Oliveira Santos como representantes da Central de 
Movimentos Populares e José Augusto Lopes de Barros como representante do CREA/BA. 
Após a verificação do quórum mínimo estabelecido pelo Regimento Interno, foi aberta a 
reunião por Luciana Landim, membro suplente da SEPLAN, conforme solicitado pela titular e 
Presidente do CMH Eliana Marback. Logo após, a palavra foi passada ao Secretário Leandro 
Santana que fez a leitura da pauta da reunião e informou sobre a não resolução do problema 
com as gravações, justificando a falta das atas. Foram colhidas as assinaturas e rubricas de 
todos os Conselheiros nas folhas dos relatórios de Gestão do FMHIS, conforme solicitado pelo 
Sr. Wellington Caldas da Caixa Econômica Federal, em reunião com a conselheira Luciana 
Landim, em 02/12/2013. Esta foi a única inconsistência encontrada por ele nos documentos 
que serão enviados à CEFUS (Centralizadora Nacional de Fundos Sociais), para sanar as 
pendências do Município. A palavra foi passada à conselheira Carolina Rabelo da SEMASCI, 
para coordenar a discussão sobre os critérios do programa MCMV. Concluídas as discussões e 
definidos os critérios, todos os membros presentes assinaram a lista de aprovação, bem como 
rubricaram a folha contendo os critérios aprovados. Em seguida foi aberto espaço para o 
debate acerca da pós-ocupação dos empreendimentos habitacionais de interesse social. Os 
conselheiros Ana Carolina Rabelo e Geraldo Almeida informaram que será necessário o 
recadastramento de todos que já haviam se inscrito no Programa Minha Casa Minha Vida pelo 
Município de Lauro de Freitas, pois não há possibilidade de selecionar as pessoas de acordo 
com os critérios vigentes à época. Todos os Conselheiros declararam-se cientes desta 
informação. Por último, em cumprimento ao Regimento Interno do CMH, a conselheira Luciana 
Landim informou os nomes dos membros que devem ser substituídos, devido ao número 
excedente de faltas nas reuniões, sem justificativa. Neste momento, Sr. Fernando Alex Salões 
Lima, representante da Central dos Movimentos Populares, um dos membros que deveria ser 
substituído, relatou não estar recebendo os emails e telefonemas que convocavam para as 
reuniões. Como todos os Conselheiros entraram em acordo, os novos contatos do Sr. 
Fernando Alex foram informados e sua permanência no CMH foi garantida. Desta forma, serão 
substituídos apenas o Vereador Wagner Batista e seu suplente, o também vereador Anderson 
Pinheiro dos Santos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho, Eliana Marbcak, 
informou que a próxima reunião ordinária ocorrerá dia 08 de janeiro, quarta-feira, às 9:00 
horas, no mesmo local, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 7ª Reunião do 
Conselho Municipal de Habitação. 


