
   

 

 

CONSELHO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - COEHIS 

 

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

 

Aos trinta dias do mês de setembro de 2021, às dez horas, reuniram-se, de 1 

maneira virtual, através da plataforma Google Meet (link de acesso: 2 

meet.google.com/uqu-tbsh-wzg), os membros do Conselho Estadual de Habitação 3 

de Interesse Social – COEHIS, devidamente nomeados pelo Decreto Estadual nº 4 

8660/2021, após verificação do quórum regimental,  para apreciação da seguinte 5 

pauta: 1) Apresentação dos novos conselheiros; 2) Assuntos gerais de 6 

interesse do COEHIS incluídos pelos conselheiros; 4) Informes gerais. Ante a 7 

convocação do Sr. Governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o Presidente deste 8 

Conselho, Sr. Jorge Lange, viajou com o Executivo Estadual para participar de 9 

agenda no interior do Estado, motivo que justificou sua ausência nesta reunião. 10 

Assim, por sua indicação a presente reunião foi presidida pela Sr. Luis Antônio 11 

Werlang, Diretor de Programas e Projetos da COHAPAR, estando presentes os 12 

seguintes conselheiros: Luis Antônio Werlang (suplente da presidência), Orlando 13 

Bonette (representante da SEDU), Thiago de Angelis (representante da SEPL), 14 

Marcos André Bassetto (representante da COPEL), Luiz Alberto Copetti (titular 15 

ANM), Normando Antônio Baú (titular do SINDUSCON), Hilma de Lourdes Santos 16 

(titular da ASAM/MNLM), Edvaldo Viana (titular da CONAM) e Agnaldo Luis 17 

Gonçalves Júnior (titular da UMP). Ausentes os representantes da SANEPAR e do 18 

IAT. Além dos conselheiros representantes de seus respectivos órgãos ou 19 

entidades, estiveram presentes à reunião: José Borges (Suplente da 20 

ASAM/MNLM), Marcos Aparecido Soares (suplente da CONAM), Maria das Graças 21 

Silva de Oliveira (Suplente da UMP), a Secretaria Executiva do COEHIS, Patricia 22 

Pereira Mewes dos Santos. Verificado o quórum regimental, a reunião teve início 23 

às dez horas com uma palavra da secretaria orientando os participantes quanto a 24 

algumas questões de ordem prática e procedimentos para o bom andamento da 25 

https://meet.google.com/uqu-tbsh-wzg


reunião. Após foi feita a leitura da pauta pela Secretária, com a inclusão de alguns 26 

assuntos pelos conselheiros, sendo aprovada pelos presentes para deliberação. As 27 

discussões e deliberações dos assuntos seguiram conforme aprovados em pauta e 28 

são apresentados a seguir. 1. Apresentação dos novos Conselheiros, procedida 29 

a leitura pela secretaria dos nomes dos conselheiros nomeados pelo Decreto 30 

Estadual nº 8660/2021, sendo esclarecido, a pedido do Conselheiro Agnaldo Luis 31 

Gonçalves Júnior, que o mandato é de 02 anos a partir da nomeação (art. 5º, §1º 32 

da Lei Complementar nº119/2007). 2. Assuntos relativos ao FEHRIS-PR Ainda 33 

dos questionamentos trazidos pelo Conselheiro Agnaldo Luis Gonçalves Júnior, 34 

foram trazidas as seguintes informações: a) que as ementas e/ou rubricas que 35 

podem fomentar o Fundo são aquelas previstas no art. 11 da Lei Complementar 36 

nº119/2007 que abre um leque de possibilidades de fontes, mas que não existem 37 

valores alocados e disponíveis no Fundo, razão pela qual não houve contabilização 38 

e destinação de recursos; b) aprovado que seja encaminhado à COHAPAR 39 

solicitação para que traga em reunião deste Conselho informações sobre a 40 

intenção da diretoria anterior de doação de valores ao FEHRIS-PR e esclarecer o 41 

que impossibilitou a transferência e se há ainda algum procedimento que impeça 42 

ou dificulte tal transmissão de recursos. Isto posto passou-se para o terceiro 43 

assunto da pauta.  3. Obrigatoriedade de participação de titulares e suplentes 44 

e custeio – Nesse quesito a Secretaria Executiva informou que cada órgão ou 45 

entidade deve participar com um dos seus membros, titular ou suplente, não sendo 46 

obrigatória a participação de ambos, uma vez que o voto é do órgão ou entidade. 47 

Quanto ao custeio foi esclarecido que este é feito ao conselheiro representante dos 48 

movimentos sociais conforme preceitua o parágrafo único do art. 9º do Regimento 49 

Interno e parágrafo único do art. 7º da Lei Complementar nº 119/2007, sem 50 

previsão legal para pagamento de despesas para titular e suplente da mesma 51 

entidade. 4. Informações sobre valor relativo ao Fundo Curador da Caixa – O 52 

Conselho deliberou encaminhamento de solicitação para que a COHAPAR traga 53 

na próxima reunião, através de um representante, informações aceca do valor 54 

relativo ao Fundo Curador da Caixa. 5. Encaminhamento de Ofício aos 55 

Municípios – O Conselho deliberou que sejam encaminhados ofícios aos 399 56 

(trezentos e noventa e nove) municípios do Estado do Paraná requerendo 57 



informações acerca da existência de Conselhos e Fundos Municipais de 58 

Habitação, bem como as fontes de recursos que fomentem tais fundos. 6. 59 

Calendário de Reuniões – As próximas reuniões deste Conselho para o ano de 60 

2021 acontecerão nas seguintes datas: 28 de outubro e 25 de novembro 61 

respectivamente, servindo esta deliberação como convocação, sendo enviado, 62 

posteriormente informativo de horário, local e pauta da respectiva reunião para 63 

conhecimento dos conselheiros. 7. Proposições para pauta – Tendo em vista que 64 

os conselheiros objetivam apresentar propostas para apreciação do plenário deste 65 

Conselho, a exemplo: pleito de rubrica orçamentária e criação de câmaras técnicas 66 

(sugeridas pelo Sr. Edvaldo Viana), a Secretaria solicitou que o proponente 67 

encaminhe minuta das propostas antecipadamente à secretaria que encaminhará 68 

para conhecimento dos demais conselheiros para quando da reunião deliberativa 69 

da referida pauta a votação seja mais consistente e célere. 8. Reuniões 70 

presenciais – Alguns conselheiros solicitaram esclarecimento quanto ao motivo da 71 

reunião estar sendo operada de modo virtual e não de modo presencial, ao que foi 72 

respondido que assim foi determinado neste momento diante ainda da situação de 73 

pandemia que está em enfrentamento, bem como pelo fato de que na sede da 74 

COHAPAR há uma instrução para que atendimentos e reuniões priorizem o modo 75 

virtual para evitar aglomerações. No entanto, após apontamentos de cada 76 

conselheiro sobre o assunto, votou-se que seja solicitado ao Presidente que as 77 

próximas reuniões sejam realizadas de modo presencial, em sendo mantida ou 78 

melhorada a atual condição da pandemia, cujas regras já têm sido flexibilizadas. 79 

Nada mais havendo a ser registrado a presente ata foi lavrada por mim, Patricia 80 

Pereira Mewes dos Santos, Secretaria Executiva do COEHIS-PR, e segue 81 

assinatura pela secretaria, presidente em exercício e conselheiros presentes. 82 
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