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Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-se, via 
webconferência, em atendimento as disposições do Decreto Estadual nº 4320, de 17 de 
março de 2020, o Conselho Fiscal da Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR, 
situada na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 800, nesta Capital, 
presentes os Conselheiros: HERBES ANTÔNIO PINTO VIEIRA, DOUGLAS TALES 
DIAPP e ARTUR FELIPE FISCHER PESSUTI. Registra-se, ainda, a presença dos 
convidados PAULO DE CASTRO CAMPOS, Diretor Administrativo-Financeiro, GIZELE 
APARECIDA TIBES SIQUEIRA, Superintendente Financeira, CAROLINA MINAS, Gerente 
do Departamento de Contabilidade, MAURÍLIO GUERREIRO DE CAMPOS, Coordenador 
Financeiro, Orçamento e Contabilidade, e ANELIZE EMPINOTTI, Secretária-Geral. O 
Conselheiro DOUGLAS TALES DIAPP, aclamado presidente, iniciou a reunião, indicando 
a mim, ANELIZE EMPINOTTI, como Secretária e, assim composta a mesa, foi dado início 
aos trabalhos com a leitura da pauta da reunião e a ordem do dia, qual seja: 
1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1º SEMESTRE/2020. 
O Sr. Maurílio Guerreiro de Campos, Coordenador Financeiro, Orçamento e Contabilidade 
realizou, com o apoio dos demais representantes da Cohapar, apresentação sobre a 
execução orçamentária da Companhia referente ao 1º Semestre de 2020, abordando a 
execução da receita, despesa e restos a pagar sob a ótica da Contabilidade Pública. Com 
base nos relatórios do Sistema Novo SIAF, abordou: a. Receitas: Na Receita 
Orçamentária temos uma receita total prevista atualizada de R$ 54,5 milhões (cinquenta e 
quatro milhões e quinhentos mil reais) e receita arrecadada no período no valor de R$ 8,8 
milhões (oito milhões e oitocentos mil reais) atingindo 16,21% da previsão atualizada, com 
destaque para a fonte 250 – arrecadação direta já desvinculada a DREM com 24,10% da 
receita prevista. No detalhamento por espécie os valores mais expressivos encontram-se 
classificados nas Demais Receitas Correntes, que registra, por exemplo, as receitas 
decorrentes das prestações dos mutuários. Ainda, apresentou gráfico comparativo por 
Fonte de Recurso entre valores previstos e arrecadados. b. Despesas: Apresentou 
planilha da execução da despesa detalhada por Fonte de Recurso, bem como o 
orçamento inicial total da Companhia com recursos de todas as fontes de custeio e 
investimento com base na Lei Orçamentária – LOA e o atualizado por suplementações de 
superávit financeiro e excesso de arrecadação (Fontes do Tesouro), detalhando a 
execução das despesas (empenhado/liquidado/pago) por Fonte de Recurso desdobradas 
por mês de janeiro a junho/2020, com os respectivos valores. Na sequência, apresentou 
os valores detalhados por espécie classificados em 1- Pessoal e Encargos, 3 – Outras 
Despesas Correntes (ODC/Custeio) e 4 – Investimentos desdobradas por mês de janeiro a 
junho/2020. O representante apresentou, ainda a despesa por espécie – projeto/atividade, 
desdobrada por mês de janeiro a junho/2020, demonstrando, por meio do gráfico o 
percentual de execução do orçamento atualizado. No comparativo da receita arrecadada x 
despesa realizada, foi apresentado o percentual da receita arrecadada total da Companhia 
em relação a despesa total, o que demonstra a necessidade de cobertura financeira com 
fontes de recursos pelo Tesouro Geral do Estado, já consignado na Lei Orçamentária 
Anual. c. Restos a Pagar: Na execução dos restos a pagar apresentou quadro detalhado 
por fonte de recursos classificados em restos a pagar não processado liquidado pago 
(RPNP), restos a pagar processado (RPP), restos a pagar não processados cancelados e 
saldos de restos a pagar processados e não processados em aberto, desdobrados por 
Fonte de Recurso e Espécie. 
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DELIBERAÇÃO 
Apreciado e discutido o assunto, considerando a apresentação efetuada, o Conselho Fiscal 
tomou conhecimento da execução orçamentária da Companhia referente ao 1º semestre, nos 
termos acima evidenciados. 
 
Por fim, nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, 
sendo lavrada por mim, Anelize Empinotti, a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada 
pelos participantes presentes.  
 

Curitiba, 30 de julho de 2020. 
 
 
 

DOUGLAS TALES DIAPP  
Membro do Conselho Fiscal e Presidente da Reunião 

 
 
 

ARTUR FELIPE FISCHER PESSUTI 

Membro do Conselho Fiscal 

 
 
 

HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA 
Membro do Conselho Fiscal 

 
 
 

PAULO DE CASTRO CAMPOS 
Diretor Administrativo-Financeiro 

 
 
 

ANELIZE EMPINOTTI 
Secretária-Geral 
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