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ATA DA r REU~IAO ORDINARIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
DE HABITA<;AO DE INTERESSE SOCIAL - CGFMHIS.

Aos vinte e oito dias do mes de junho de dois mil e doze, na Companhia de
Habita«;ao Popular de Curitiba - COHAB-CT, na Rua Barao do Rio Branco, 45, foi
realizada a 2a Reuniao Ordinaria do Conselho Gestor do Fundo Municipal de
Habita«;ao de Interesse Social - CGFMHIS com a presen«;a dos Conselheiros,
conforme assinaturas apostas ao final. A sessao teve a seguinte ordem do dia
constante no Edital de Convoca«;ao, que foi devidamente publicado no Diario Oficial
do Municipio de Curitiba de n° 44, aos quatorze dias do mes de junho de dois mil e
doze: 1} Proposta Or«;amentaria do FMHIS para 0 exercfcio de 2013; 2) Assuntos
diversos. As dez horas foi aberta a sessao pelo Presidente do CGFMHlS Sr. Mario
Yoshio Tookuni que, presidindo a mesa, fez breve relato aos Conselheiros sobre os
investimentos do FMHIS e sobre a pauta da reuniao. Em seguida, convidou a mim,
Cesar Volkof, a secretariar os trabalhos. Na sequencia foi dada a palavra ao
Secretario do CGFMHIS Sr. Cesar Volkof, que apresentou a Proposta Or«;amentaria
do FMHIS para 0 exercfcio de 2013 que foi analisada, discutida e apos submetida a
vota«;ao, sendo aprovada por unanimidade no montante de R$ 3.314.000,00 (tres
milh6es, trezentos e quatorze mil reais), sendo R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta
e nove mil reais) com recursos do tesouro municipal e R$ 3.055.000,00 (tres milh6es
e cinquenta e cinco mil reais) com recursos proprios do FMHIS. Conforme
proposi«;ao apresentada pelo Conselheiro Neemias Portela representante da
UAMCEBES e aprovada na 1a Reuniao Ordinaria realizada aos quinze dias do mes
de mar«;o de dois mil e doze, foi informado que esta contemplada na Proposta
Or«;amentaria de 2013 a destina«;ao de recursos na ordem de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) para solu«;ao habitacional emergencial. A estimativa de receita para 2013 e
de R$ 3.055.000,00 (tres milh6es e cinquenta e cinco mil reais), sendo R$
2.566.000,00 (dois milh6es, quinhentos e sessenta e seis mil reais) provenientes de
de incentive construtivo e R$ 489.000,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil reais) da
remunera«;ao de depositos bancarios. Em seguida foi apresentado detalhamento das
obras que estao em andamento, quais sejam: 1) Melhorias habitacionais Projeto
Comunidade em Cores Vila Torres Fase II com 73,45% dos servi«;os executados;
2) Constru«;ao de 45 casas no Moradias Rio Bonito e Santa Teresa, com 70% dos
servi«;os executados, sendo exibida documenta«;ao fotografica das referidas obras.
Informado em seguida que os projetos para investimentos aprovados em dois mil e
doze na 1a Reuniao Ordinaria realizada no mes de mar«;o do corrente ano, estao em
prepara«;ao do processo licitatorio com previsao de publica«;ao dos editais nos meses
de julho e agosto do corrente ana e que corresponde a R$ 2.010.775,04 (dois
milh6es, dez mil, setecentos e setenta e cinco reais e quatro centavos). Em seguida,
foram apresentados os demonstrativos financeiros, com saldo disponivel em
dezenove de junho no valor de R$ 865.993,96 (oitocentos e sessenta e cinco mil,
novecentos e noventa e tres reais e noventa e seis centavos). Considerando que 0
valor total dos pre-projetos ja aprovados em mar«;o do corrente e que estao
aguardando disponibilidade de recursos financeiros corresponde a R$ 975.000,00
(novecentos e setenta e cinco mil reais), para contrata«;ao dos servi«;os existe no
momenta a necessidade de arrecada«;ao complementar de R$ 109.006,04 (cento e
nove mil, seis reais e quatro centavos). 0 total de investimentos previstos e
aprovados em dois mil e doze corresponde a R$ 2.985.775,04 (dois milh6es,
novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e quatro
centavos). Ate 0 dia trinta e um de maio foi arrecadado de incentivo construtivo 0
valor de R$ 1.015.539,43 (hum milhao, quinze mil, quinhentos e trinta e nove reais e
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quarenta e tres centavos), sendo que a previs80 total para dais mil e doze e de R$
2.882.000,00 (dais milhOes, oitocentos e oitenta e dais mil reais), com R$
2.436.000,00 (dais milhOes, quatrocentos e trinta e seis mil reais) de incentivo
construtivo e R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais) de receitas
financeiras. Informado aos Conselheiros sabre a publicag80 no Diario Oficial do
Municfpio nO 22 de vinte de margo de dois mil e doze, das Resoluyoes de nO 01, 02 e
03 de quinze de marya, que aprovou respectivamente a prestay80 de contas dos
recursos do FMHIS do exercfcio de dois mil e onze, os investimentos em dois mil e
doze no valor previsto de R$ 2.010,775,04 (dois milhOes, dez mil, setecentos e
setenta e cinco reais e quatro centavos) e autorizag80 para construg80 de Centro de
Educag80 Infantil no Moradias Serra do Mar. Apos, informado 0 recebimento de
offcios pela Secreta ria Executiva, onde foram comunicados as substituiyoes do
Conselheiro suplente representante da Camara Municipal, vereador Francisco
Garcez, pela vereadora Nely Almeida e a substituig80 do Conselheiro titular da
Associag80 de Moradores e Amigos da Vila Parolin e Guaira, Edson Pereira
Rodrigues, pela Conselheira Indiamara Viana Rodrigues, indicando como
Conselheiro suplente Jorge Edilson Moraes. Apresentado a seguir a implantag80 de
link no site da COHAB-CT, contendo informagoes a respeito do FMHIS visando maior
transparencia e publicidade, estando disponiveis para consulta a legislag80,
resolugoes, eleigoes, atas e fotos das obras. Apresentadas a seguir materias
publicadas no site da Prefeitura Municipal a respeito das obras em andamento com
recursos do FMHIS. Informado tambem aos Conselheiros sabre a aprovag80 de
contas do FMHIS pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana relativo ao exercfcio
de 2010, conforme Parecer 2893/12 de doze de margo de dois mil e doze. Com
relag80 ao exercfcio de dois mil e onze, conforme Processo 20061/12 - TC, as
contas foram consideradas regulares com ressalva pela Diretoria de Contas
Municipais. 0 proximo passo sera aguardar a notificag80 para apresentag80 do
contraditorio, tendo em vista que a contadora responsavel pela prestag80 de contas
informou que as mesmas est80 regulares. Apos, foi informado que os investimentos
totais do FMHIS no periodo de do is mil e nove a dois mil e doze, corresponde a R$
11.347.901,06 (onze milhoes, trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e um reais
e seis centavos), beneficiando oito mil, setecentas e oitenta e tres famflias. Em
seguida foram apresentados pela COHAB-CT as parametros e criterios para
implantag80 de solug80 habitacional emergencial, de acordo com a proposta da
UAMCEBES protocolada sob nO 01-052073/2012 em tres de maio de dois mil e doze,
para discUSS80 e apreciag80 pelos Conselheiros. A materia foi previamente aprovada
por unanimidade pelos Conselheiros e sera publicada atraves de Resolug80 apos
realizada a analise juridica da proposta.Apos, foi apresentada materia produzida e
exibida pela TV Educativa sobre 0 Projeto Comunidade em Cores que esta sendo
executado na Vila Torres. Registramos a pedido a ausencia do representante titular
do Sinduscon-PR, Conselheiro Waldemar Trotta Junior por motivo de saude e do
suplente Conselheiro Ubiraita Antonio Dresch por motivo de viagem. 0 Secretario
Executivo informou aos Conselheiros que a proxima reuniao ordinaria do Conselho
Gestor do FMHIS sera realizada no dia 05 de margo de dois mil e treze, conforme
estabelecido em calendario proprio. Nada mais havendo a tratar, a Presidente da
Mesa deu a sessao par encerrada as onze horas e cinquenta minutos, cuja ata, apos
lida e achada conforme vai par mim assinada e pelos demais presentes. Nada mais.
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CURITIBA

USTA DE PRESENCA
2a Reuniao Ordinaria do Conselho Gestor do Fundo Municipai de Habita9ao de Interesse
Social
CGFMHIS - 2012, realizada em 28.06.2012 as 10:00 horas na Companhia de
Habita9ao Popular de Curitiba - COHAB-CT.
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