
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
Secretaria Municipal de Habitação

Ata n° 007/2021 Posse do Conselho Municipal de Habitação CMH 

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte um, na Sala de Reuniões do 
2 Centro Empresarial de Canoinhas, sito a Rua Três de Maio, n. 152, aconteceua

Cerimônia de Posse dos membros do Conselho Municipal de Habitaçãode
Canoinhas, para o exercicio no periodo de 2021 a 2023. Na oportunidade, estavam 

presentes os representantes das organizações da sociedade civil, eleitos no Fórum

de Eleição, ocorrido em 28 de julho de 2021 e os representantes governamentais 
7 indicados pelo Prefeito Municipal. 0 Secretario Municipal de Habitação, Sr. Máio 

Renato Erzinger, realizou a abertura do evento agradecendo a disponibilidade dos 
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conselheiros e relatando brevemente sobre a importância do Conselho na Gestão da 
10 Politica Habitacional do Município, informou que ao término da assinatura do termo 

de posse seria realizada a votação para escolha do Presidente e Vice Presidente do 

Conselho. Na sequência, passou a palavra para o Prefeito Municipal, Sr. Gilberto
dos Passos que cumprimentou os presentes, destacando o relevante papel dos 

Conselheiros, os quais são também responsáveis pela implementação e fiscalização
da Politica de Habitação. Ato continuo, a secretária executiva, Sr. Mozara Schadeck, 

realizou a leitura de Termo de Posse e convidou os conselheiros titulares e 

suplentes para assinatura. O Termo de Posse assinado será anexado a esta ATA. 
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Concluidas as assinaturas, iniciou-se o processo de escolha do presidente e vice 
presidente. Sra. Mozara Schadeck, explicou que se tiverem mais de dois candidatos 
inscritos para as vagas seria realizada uma votação, caso contrário, o processo se 
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daria por aclamação. Questionados sobre quem teria interesse em assumir o cargo
de Presidente, a assistente social representante da Secretaria de Habitação Sra. 

Telma Regina Bley, colocou seu nome a disposição e não havendo mais nenhuma

manifestação de interesse a mesma foi eleita por aclamação. Em seguida foi 
escolhida a Vice-Presidente, Sra. Etiene Jaqueline Prado de Almeida, representante
da Ordem dos Advogados do Brasil OAB - 17° Subseção, que se disponibilizou
para assumir a função, náo havendo outras manifestações de interesse a 

representante da OAB, foi eleita por aclamação. Ao término o Prefeito e o Secretário
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29 Municipal, parabenizaram os membros do conselho e a Presidentee Vice-Presidente 
eleitas. Nada maisa ser tratado, deu-se por encerrado o evento, e eu Mozara
Carvalho Schadeck, secretária executiva deste conselho lavrei a presente ATA, que 
será assinada pelos conselheiros após a sua aprovação. Canoinhas, 15 de setembro
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33 de 2021. 
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