
Prefeitura de Canoinhas 
Secretaria Municipal de Habitação 

ATA DE ELEIÇÃOI CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. 

V FÓRUM MUNICIPAL DE ELEIÇÃO DAS ORGANIZAÇÕESs DA 

SOCIEDADE CIVIL 

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às oito horas 

2 etrinta minutos, nas dependências da Câmara de Vereadores de 

Canoinhas, sito a Rua Três de Maio, n° 150, aconteceu o V Fórum

Municipal de Eleição das Organizações da Sociedade Civil para a 

composição do Conselho Municipal de Habitação. Na oportunidade 
6 estavam presentes autoridades do municipio, representantes das 

Organizações da Sociedade Civil que se inscreveram e foram habilitadas 

8 

3 

4 

5 

7 
para participar do processo eleitoral, representantes de Secretarias 

9 Municipais, Fundações, imprensa e demais municipes. A Presidente do 

Conselho Daniele Ludka fez a recepção das autoridades para compor a 

11 mesa. A mesma agradeceu aos Conselheiros e Entidades e despediu-se 

desejando sucesso aos que irão assumir. O Vice Prefeito Sr. Renato

Jardel Gurtinski falou sobre as dificuldades econômicas por que passam 
os municipios, mas que nem por isso os beneficios serão paralisados e 

que as pessoas necessitadas serão sempre atendidas e parabenizou os 

16 Conselheiros. O Secretário Municipal de Habitação Sr. Mário Renato 

Erzinger recepcionou os convidados em sua fala e agradeceu por estar 

gestor da Secretaria de Habitação. Ainda falou sobre o déficit habitacional,
moradias precárias e inúmeras situações de risco em que vivem muitas 

10 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 familias, mas que através de um conjunto de ações poderemos amenizar a 

21 situação e que não podemos perder a oportunidade de construir mais 

unidades habitacionais. Assim, citou sobre o programa Casa Verde e 
23 Amarela do Governo Federal e a captação de recursos no valor de R$ 

22 

24 2.000.000,00, que está em trâmite, para a construção de unidades 
25 habitacionais. Na sequência o Prefeito de Canoinhas Sr. Gilberto dos 
26 Passos cumprimentou a todos, falou sobre a importância do Conselho 

27 Municipal de Habitação, das dificuldades por que passam muitas familias
do municipio e os trabalhos que estão sendo realizados pela secretaria, as 

29 reformas e construções que amenizam o sofrimento das pessoas, dando-

28 



30 Ihes dignidade. Ressaltou que não mede esforços para destinar recursos 

para custear as construções e reformas e que os servidores da habitação 
32 tem um olhar especial para as situações de precariedade das moradias. O 

mesmo desejou sucesso aos novos Conselheiros. Após cerimônia oficia

34 

31 

33 

de abertura o Secretário Municipal de Habitação, Sr. Mário Renato

Erzinger realizou um relato sobre a Politica Habitacional do Municipio,
36 
35 

relatou sobre a Lei n° 033 de 13/07/2010 que Institui o Plano Municipal de 
37 Habitação de Interesse Social, citou sobre a Missão, Visão e Valores da 
38 Secretaria Municipal de Habitação, falou sobre o déficit habitacionale a 

39 demanda reprimida de cadastros ativos, relembrou as Politicas Públicas e 

40 sobre a importância da instalação da Secretaria Municipal de Habitação
41 em Canoinhas, que o fortalecimento do Conselho Municipal de Habitação
42 foi fundamental para o planejamento habitacional. Também informou o 

43 Cumprimento e ampliação de metas de atendimento habitacional, reformas,

45 investimento no valor de R$ 903.870,76 nesta gestão, que foram doados 

44 fornecimento de kit poste padrão, totalizando até o momento um 

um total de 203 kit postes até este mês de julho, atendimento à familia que 
teve a casa sinistrada, citou também sobre as doações de materiais de 

48 construção para banheiros, falou sobre as várias familias atendidas no 

evento ciclone bomba. O Secretário Municipal de Habitação também falou

46 

47 

49 

50 sobre os vários processos de Regularização Fundiária, em que fase se 
51 encontram e sobre os avanços nesta área. Informou sobre a Infraestrutura 

52 que està sendo trabalhada para a instalação de 36 lotes no Bairro Campo

53 D Agua Verde. Na sequência citou sobre a legislação referente ao 
54 Conselho e a auditoria que está sendo realizada em todos os contratos

55 vigentes na Secretaria de Habitação e a aprovação da Lei do REFIs. O Sr. 

Mário Erzinger também explanou sobre o Programa Casa Verde e Amarela56 

57 e que a Secretaria já fez a adesão. Concluindo a sua apresentação,
58 informou sobre a captação de recursos no valor de R$ 2.000.000,00 para a 

59 construção de unidades habitacionais. A Assistente Social Mozara 
Carvalho Schadeck fez uma breve explanação sobre o papel do Conselho 60 

62 referenciando as Organizações da Sociedade Civil inscritas e seus 

63 delegados. Mozara explicou que foi formada uma comissåo eleitoral com 

61 eprocesso eleitoral, explicou como se dará o processo eleitoral 

64 0s Conselheiros ativos para organizar o processo eleitoral e que sete 

65 entidades se inscreveram e foram todas deferidas, estando habilitadas 

para votarem e serem votadas. Também explicou que cada delegado66 



67 deverá votar em seis entidades e que em caso de rasuras na cédula ou 
68 votos em mais de seis entidades o voto será considerado nulo. Foi 

69 informado ainda que, conforme o Edital, em caso de empate ficará eleita a 

entidade com a data mais antiga de fundação. Informou o nome de cada 
Entidade inscrita. Em seguida foi dado inicio ao processo eleitoral onde a 

70 

72 Supervisora e Advogada da Secretaria Municipal de Habitação Etiene
71 

73 Jaqueline Prado de Almeida foi convidada para conduzir o processo 
eleitoral. Foram convidadas as Sras. Daniele Ludka e Michele Fernanda74 

75 Gonçalves Padilha Pereira, representantes da comissão eleitoral, para 
76 Comporem a mesa receptora e foi aberta a urna eleitoral para ciência de 

todos e lacrada posteriormente. 
78 Foram chamados os delegados, um de cada vez, por ordem altabetica, 

77 Em ato continuo iniciou-se o processo. 

79 onde assinaram a nominata, receberam a cédula assinada e cada um fez 
80 uma breve explanação da entidade a que estava representandoe em 

81 seguida procederam ao voto. Das entidades: Associação de Pais e Amigos
82 82 dos Excepcionais APAE tendo como delegada Eloisa Maria Doré,

Associação de Moradores do Bairro Salto D Agua Verde tendo como 
84 delegado Edersom Mayewski, Associação dos Arquitetos e Engenheiros 

83 

85 do Vale de Canoinhas AEVC, tendo como delegada Gabriele Wiese

Roeder, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
87 tendo como delegado Gilson Luiz Guimarães, Conselho Regional de 

Serviço Social tendo como delegada Gisele Schindler, OAB 17a Subseção 
de Canoinhas tendo como delegada Paloma Franz e Sindicato dos 

86 

88 
89 

90 Produtores Rurais de Canoinhas tendo como delegada Mirian Regina 
91 Verka de Paula. Ao término, foi convidada a Sra. Mozara Carvalho91 

Schadeck para realizar a apuração dos votos que foi acompanhada pelos 
93 presentes e o resultado ficou desta forma: Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE 07 votos, Associação dos Arquitetos e 

95 Engenheiros do Vale de Canoinhas AEVC 06 votos, Conselho Regional 

92 

94 

96 de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 05 votos, Conselho
Regional de Serviço Social 07 votos, OAB 17a Subseção de Canoinhas 06 97 

98 votos e Sindicato dos Produtores Rurais de Canoinhas 07 votos. Foram

99 eleitas as seis entidades mais votadas, ficando com menos votos a 

100 entidade Associação de Moradores do Bairo Salto D Água Verde 04 
101 votos. As eleitas foram parabenizadas pela eleição, sendo: Associação de 
102 Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, Associação dos Arquitetos e 

103 Engenheiros do Vale de Canoinhas - AEVC, Conselho Regional, de 

R 

C 



104 Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, Conselho Regional de Serviço

105 Social, OAB 17a Subseção de Canoinhas e Sindicato dos Produtores 

Rurais de Canoinhas. A Associação de Moradores do Bairro Salto D Agua 106 

107 Verde ficará como suplente no Conselho Municipal de Habitação. Mozara
108 comunicou que as entidades eleitas têm o prazo de dez dias para 

109 informarem, por meio de oficio, quem serão seus representantes titular e 

suplente no Conselho Municipal de Habitação. Em seguida foi realizada a 

111 leitura da Ata e foi solicitado para que os presentes aguardassem para 
assinatura da mesma. Nada mais havendoa ser tratado, foi encerrado o 

processo eleitoral e eu Telma Regina Bley, lavrei a presente Ata que 

114 segue assinada por mim e pelos demais presentes. Canoinhas/ Sc, Vinte e 

110 

112 

113 

115 oito de julho de dois mil e vinte e um. 

Royonis

ckadck


