
CONSELHO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - COEHIS
ATA DA 5ª REUNIÃO - COEHIS

No 25º (vigésimo quinto ) dia do mês de julho do ano dois mil e onze, às 10 
(dez) horas, reuniram-se os membros do Conselho Estadual de Habitação de 
Interesse Social - COEHIS, abaixo assinados, na sede social da Companhia de 
Habitação do Paraná - Cohapar, situada na Rua Marechal Deodoro n.º 1133, na 
cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para apreciação dos seguintes 
assuntos:

1.) Explanação sobre o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social - 
PEHIS;

2.) Novo membros indicados;
3.) Definição do Calendário das Reuniões Ordinárias;
4.) Analise e dúvidas sobre o Regimento Interno do COEHIS
5.) Demais assuntos de interesse.

A reunião foi iniciada pelo Presidente do Conselho Estadual de Habitação de 
Interesse Social - COEHIS, Sr. Mounir Chaowiche, com a leitura da pauta e 
abertura para inclusão de outros assuntos por parte dos membros do COEHIS. 
Não havendo inclusão de novos assuntos, foi entregue aos membros cópia da 
ata da última reunião, e dado inicio aos assuntos em pauta, com a solicitação, 
por  parte  do  Secretário  Executivo,  da  assinatura  do  Termo  de  Posse  dos 
membros que ainda não o fizeram. Ato contínuo, o Presidente fez um relato 
sobre  a  situação  habitacional  no  estado  e  na  Companhia  de  Habitação  do 
Paraná – COHAPAR, após, dando prosseguimento  a reunião, deu posse aos 
novos membros do conselho ,  após o Senhor Presidente solicitou a Senhora 
Bernadeth  Dickow  para  fazer  a  explanação  sobre  o  Plano  Estadual  de 
Habitação  de  Interesse  Social  –  PEHIS  em  sua  II  etapa  –  Diagnóstico  , 
Componentes e Metodologia.  Na seqüência,  o secretário executivo tomou a 
palavra   para  relatar  sobre   os  assuntos  que  ainda  estavam  em  pauta, 
informando que diante do adiantado da hora os assuntos poderiam ser adiados 
para a próxima reunião, o que foi aceito pelos conselheiros sem restrições. 
Deixada livre a palavra nada mais foi sugerido, nada mais havendo a tratar, o 
Senhor  Presidente  agradeceu  a  presença  dos  Conselheiros,  declarando 
encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, que lida e achada 
conforme, foi aprovada e assinada pelos Senhores Membros e por mim, Júlio 
César Miranda do Rosário, Secretário Executivo.

Curitiba, 25 de julho de 2011

Mounir Chaowiche
Presidente

Adriane Nunes Ferreira
Membro

CONSELHO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - COEHIS
ATA DA 5ª REUNIÃO - COEHIS



Osny Martinelli Pereira Alves
Membro

Fernando Antônio Grupelli Jr
Membro

Ubiraitá Antônio Dresch
Membro

Luiz Alberto Copetti
Membro

Sônia Mara Machado de Souza
Membro

Anselmo Schwertner
Membro

Alceu Valdomiro B do 
Nascimento

Membro

Julio Cesar Miranda do Rosario
Secretário Executivo


