
CONSELHO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 
COEHIS

ATA DA 3ª REUNIÃO - COEHIS

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto do ano dois mil e dez, às 9 
(nove)  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.) Termo de  posse  dos  membros  titulares  e  suplentes  ausentes  na 
ultima reunião;

2.) Posicionamento sobre o andamento das oficinas de capacitação dos 
Técnicos das Prefeituras Municipais;

3.) Levantamento e diagnóstico dos dados técnicos;
4.) Regulamentação  do  Fundo  Estadual  de  Habitação  de  Interesse 

Social – FEHIS;
5.) Demais assuntos de interesse.

A reunião foi iniciada pelo Presidente do Conselho Estadual de Habitação 
de Interesse Social - COEHIS, Sr. Everaldo Belo Moreno, 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 e convidados 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, 
ao término da reunião.  Ato contínuo,  o Presidente passou a palavra a 
senhora Benardeth Dickow, que posicionou os conselheiros a respeito do 
andamento das oficinas de capacitação, municípios participantes e oficinas 
setoriais.  Foi  posicionado  sobre  a  elaboração  da  página  eletrônica  do 
COEHIS, sendo que o membro representante da Confederação Nacional 
das  Associações  de  Moradores  –  CONAM,  Sr.  Joel  Tadeu  Corrêa, 
mencionou a possibilidade de apoio técnico para o desenvolvimento da 
pagina eletrônica pelo Sr. Virgulino, pessoa da qual tem conhecimento e 
que já deu apoio técnico para desenvolvimento de página eletrônica em 
outra entidade que participa. 

Na sequência, o Senhor Presidente tomou a palavra  para relatar sobre  a 
regulamentação  do  Fundo  Estadual  de  Habitação  e  Regularização  de 
Interesse Social – FEHRIS, lendo correspondência que será encaminhada 
à  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  -  SEFA,  a  respeito  da  previsão 
orçamentária  do  FEHRIS,  tecendo  comentários  sobre  o  andamento  da 
regulamentação.  Após  explanação  do  Presidente  e  abertura  para 
comentários,  a  Srª  Wanderléia  Ap.  Coelho  Madalena,  membro 
representante  da  Companhia  de  Saneamento  do  Paraná  –  SANEPAR, 



demonstrou  preocupação  com  o  envolvimento  das  entindades  na 
regulamentação do FEHRIS. Ato contínuo, o Sr Joel Tadeu Corrêa solicitou 
para que sejam contemplados os movimentos populares nas discussões 
sobre  o  FEHRIS,  sendo  informado,  pelo  Senhor  Presidente,  sobre  a 
abertura para total participação dos representantes da sociedade civil e 
movimento populares. 

Deixada  livre  a  palavra,  o  Sr.  Juarez  Miguel  Rossetim  -  Diretor 
Administrativo-Financeiro  da  COHAPAR,  convidado  a  participar  do 
plenário,  solicitou aos  membros  do COEHIS que sugerissem Fontes  de 
Recursos para alimentar o FEHRIS. 

Levantada a questão sobre a necessidade de reunião extraordinária, foi 
definido que quando existir fatos de interesse, a mesma será convocada, 
sugerindo  para  o  dia  28  de  setembro  de  2010,  às  10:00,  a  próxima 
reunião do COEHIS. 

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 agosto de 2010.
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