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Sumula da Apresentação da Câmara Técnica de Habitação 

DATA: 06 de Dezembro de 2016 

LOCAL: Hotel Estação Express- Rua João Negrão, 780 - Centro - Curitiba / Paraná. 

 

Relatório anual da câmara técnica de habitação em 2016.Iniciou a reunião com a 

presença dos participantes conforme lista de presença: Aparecido da Silva Castro, Jose 

Abel Brina Olívio, Joseli Collaço, Lucie Mara Pydd Winter, Luiz de Mauro, Marco Antônio 

Levandoski, Orlando Bonette, Sergio Ferreira Doszanet, Marias das Graças Silva de 

Souza, Sirlei Cesar de Oliveira. Realizado levantamento dos materiais de trabalho de 

solicitações de ofícios solicitados aos órgãos públicos: Solicitado convocação de 

comparecimento a Caixa Econômica Federal em 30 de maio; Assunto convocado de um 

representante para realizar uma apresentação dos programas e inadimplência dos 

mutuários. Não houve resposta da Caixa Econômica Federal. Solicitado a COHAPAR: Em 

resposta ao oficio encaminhado pela SEDU: oficio resposta 0014 – 2016 A Coordenadora 

encaminhou o oficio comunicado que não poderia estar presente devido a mesma estar 

em férias. Submetemos ao pleno a moção de repudio aprovado e encaminhado ao 

ministro das cidades referente a revogação da portaria nº 176 de 201630º reunião 

ordinária, que foi publicada em 17 de junho de 2016 no diário oficial da união a portaria 

258 de 16 de junho de 2016 no ministério das cidades. Solicitação ao superintendente da 

caixa econômica federal na 31º reunião ordinária para que enviasse um representante da 

caixa econômica federal para que trouxesse o numero de obras concluídas, entregues, 

aprovadas licitadas por faixas e programa do minha casa minha vida 1,2 e 3 e numero 

inadimplência dos mutuários. Não houve resposta da Caixa. Solicitado a COHAPAR 

apresentação e continuidade em relação do programa de habitação do estado do Paraná. 

Resposta: foi apresentado na data 25 de setembro de 2016 em oficio 019-2016 para 

apresentação do relatório. A mesma senhora Bernadete representante da COHAPAR 

esteve em 26 de setembro apresentado o relatório no GT de habitação e teve 

continuidade apresentação no pleno do conselho e que todos os dados estão disponíveis 

no site eletrônico da COHAPAR. A câmara técnica de habitação propõe que o pleno do 

conselho aprove ao seguinte encaminhamento: envio de expediente ao ministério das 

cidades para que provoque junto a Caixa Econômica Federal o fiel comprimento de 

fiscalizar ativamente e eficazmente os empreendimentos minha casa minha vida no 

Paraná considerando. Em números denuncias de especulação e mau uso dos imóveis 

gerando desvio de finalidade: gerando então um grande numero de inadimplência 

causando prejuízos as famílias necessitadas e ao fundo de habitação recomendando que 

os imóveis proponentes de entidades devera ser devolvido a mesma para nova 

redistribuição a sua demanda. Deliberações: expedição de expediente ao Ministério das 
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Cidades; a convocação ou uma Moção ao Conselhos das Cidades referente ao todos os 

mutuários e titulares estejam se beneficiando do imóveis indevidamente ou que seja 

retornado a entidades.   

Concluído as 10: 52hs  
Coordenador Orlando Bonette 
Relator: Sergio Ferreira Doszanet 
Sub Relatora Joseli Collaço 

 

 


