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Corm>anhia de H,bit.1"ao
de Curjt:Lh~

ATA DE ELEI<;AO DOS REPRESENTANTES DOS MOVlfvlENTOS
POPULARES NO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
HABITA<;Ao DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS DO DIA 11/01/2011.
A Comissao nomeada pelo Ato n.o 454/2010 do Diretor Presidente da COHAB-CT
para organizar a eleiC;80 dos membros representantes dos movimentos populares
no Conselho Gestor do Fundo Municipal de HabitaC;ao de Interesse Social 
CGFMHIS - Decreto Municipal 1094/2008, realizou aos onze dias do mes de Janeiro
do ano de dois mil e onze, no Audit6rio da Companhia de HabitaC;80 Popular de
Curitiba - COHAB-CT, localizado na Rua Barao do Rio Branco, n.o 45, 3° andar,
Curitiba/PR, com 0 comparecimento dos representantes, membros das entidades e
demais, que assinaram a lista de presenc;a, a sessao de eleiC;80 das entidades que
comporao 0 Conselho Gestor do FMHIS, na observancia dos artigos 4° e 11 do
Regulamento do Fundo Municipal de Habitac;ao de Interesse Social, parte integrante
do Decreto n.o 1.094/2008. A sessao foi aberta as 09h38min. pelo Secretario
Executivo do CGFFMHIS - Presidente da Mesa - Sr. Cesar Volkof, que deu as
boas-vindas
e apresentou a composiC;80 da mesa: Sr. Reginaldo Nogueira
Guimaraes Junior, Sra. Vivian Troib, Sra. Eudete Terezinha Mori e Sra. Jenifer
Casamasmo, membros da Comissao Eleitoral e com a participac;ao do Sr. Moacir
Jose da Silva - representante do Presidente do CGFMHIS - Mario Tookuni, sendo
convidada a mim, Jenifer Casamasmo para secretariar os trabalhos. Em seguida 0
presidente da mesa leu 0 Edital de Convocac;ao devidamente publicado no jornal "0
Estado do Parana" no dia 09 de novembro de 2010, pagina 23 e no Diario Oficial do
Municipio edic;ao n.o 83 no dia 09 de novembro de 2010, pagina 40. Na sequencia, 0
presidente leu 0 teor do artigo 18 do Regulamento do Fundo Municipal de Habitac;ao
de Interesse Social, parte integrante do Decreto n.o 1.094/2008, para reiterar e
explicitar os requisitos para 0 certame e sua forma de votac;ao. Dando continuidade,
o presidente consultou a plenaria para que indicassem dois representantes para
compor a mesa, sendo escolhido 0 Sr. Luiz de Mauro, da Associac;ao de Moradores
e Desportiva Nova Vila - AMDESNOVI e 0 Sr. Timoteo Borges de Campos, Clube de
Maes Uniao Vila das Torres. Composta a mesa, 0 presidente concedeu a palavra aos
dois representantes para conduzirem 0 processo de definic;ao com a plenaria sob a
forma de votac;ao, concedido um a parte ao Sr. Antonio Monteiro Sobrinho 
representante da Uniao das Associac;6es de Moradores e Clube de Maes da Regiao
de Santa Felicidade, 0 qual solicitou prazo maior para credenciamento para pr6xima
eleic;ao. Retornando ao processo de votac;ao, foram apresentadas as entidades
interessadas em concorrer, na pessoa de seus representantes, sendo-Ihes
concedida a palavra por 02 minutos, que foram na ordem: a AssociaC;80 de
Moradores e Amigos das Vilas Parolin e Guaira, pelo seu representante Sr. Edson
Pereira Rodrigues e UAMCEBES - Regional Cajuru, pelo seu representante Sf.
Neemias Portela. Foi iniciado 0 processo de votac;ao, eleitos por ac/amac;ao pelos
~resentes na hora da votac;ao: Associac;ao de MOJ~}i0!es e Amigos das Vilas Parolin
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e Guaira, pelo seu representante Sr. Edson Pereira Rodrigues e UAMCEBES 
Nada mais havendo a
Regional Cajuru, pelo seu representante Sr. Noemias
tratar, 0 presidente da mesa deu por encerrada a
10h46min., da qual eu
Jenifer Casamasmo, lavrei a presente 8ta, que vai por mim assinada, pela Comissao
e pelos representantes das entidades eleitas para 0 Conselho Gestor do Fundo
Municipal de HabitaC;3o de Interesse Social. Nada mais.
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