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A CASA

Vinicius de Moraes

Era uma casa
Muito engraç:ada
Não tinha teto
Não tinha nada

Ninguém podia
Entrar nela não
Porque na casa
Não tinha chão

Ninguém podia
Dormir na rede
Porque na casa
Não tinha parede

Ninguém podia
Fazer pipi
Porque pinico
Não tinha ali

Mas era feita
Com muito esmero
Na rua dos bobos
Número zero.
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INTRODUC~O

A questão habitacional por si só guarda uma grande com-

plexidade, seja pela concep~ão da propriedade privada do solo

urbano, seja pelas características do setor da constru~ão ci-

vil - que apresenta um baixo grau de tecnologia em rela~ão aos

demais setores e demanda um grande contingente de mão-de-obra.

Ao lado disso, a própria interven~ão governamental tem

se dado de forma intrincada e complexa, gerando, muitas vezes,

situa~ões difíceis de serem conciliadas. Nas últimas décadas,

com o agravamento da falta de habita~ão, os diferentes níveis

de governo no Brasil vêm sendo pressionados a tratar a questão

da habita~ão de forma mais clara e decisiva, em especial para

atender às classes da popula~ão de mais baixa renda.

Outro aspecto que contribui para agravar a situa~ão é a

forma de integra~ão da política habitacional com as demais po-

líticas públicas, especificamente, a política econômica, uma

vez que parte significativa da massa de trabalhadores tem

baixo rendimento em razão da pouca qualifica~ão e das dificul-

dades de serem absorvidos pelo mercado.

A partir de 1964, com a institui~ão do Banco Nacional

da Habita~ão, a condu~ão da política habitacional vem se dando

de forma centralizada pelo governo federal, restrin9indo a

participa~ão das outras esferas de governo a meros represen-

tantes do poder central. Dessa forma, o tratamento da questão
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habitacional se torna incompatível com os princípios de eqUi-

dade, marca da retórica oficial.

Curitiba é uma cidade com destaque nacional pela tradi-

~ão e pelo sucesso em seu planejamento urbano. Porém, a sua

fisionomia está marcada por favelas e vazios urbanos, o que

remete à constata~ão de que o problema de moradia atinge-a com

a mesma intensidade que as demais grandes cidades brasileiras.

Por isso, este estudo pretende fazer uma análise compa-

rativa da forma como as gestões municipais que atuaram no

período compreendido entre 1975 e 1988, trataram da questão da

habita~ão e reproduziram o compromisso do governo federal.

O encaminhamento metodológico, tendo em vista o obje-

tivo proposto, compreendeu uma fase inicial de levantamento de

informa~ões para a verifica~ão da disponibilidade dos dados

que deveriam constituir a ilustra~ão da situa~ão das gestões

municipais no período de 1975-88, em rela~ão à

moradia popular.

O período de análise foi selecionado por configurar

questão da

duas fases marcantes da existência das Companhias de Habita~ão

Popular - COHAB: 1975-80, fase de restaura~ão e 1981-88, fase

de instabilidade e incerteza. E mais, por abranger quatro dis-
tintas gestões municipais, três investidas no poder durante o

Regime Militar e uma no período de redemocratiza~ão.

Para levar a efeito a análise, além da busca de subsí-

dios teóricos indispensáveis à compreensão do problema, foram

selecionadas informa~ões contidas nos planos, programas e re-

latórios de cada uma das gestões.
Esta disserta~ão está estruturada em três capítulos. O

primeiro trata da interven~ão governamental na condu~ão da ha-
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bita~ão popular, detendo-se na trajetória das COHAB. O segundo

oferece um panorama sucinto da situação sócio-econômica no pe-

ríodo considerado, no âmbito nacional, estadual e municipal. O

terceiro capítulo retrata o de~empenho da Companhia de Habita-

~ão Popular de Curitiba - COHAB-CT -, nas quatro gestões muni-

cipais.
Por último, nas considera~ões finais os instrumentos de

análises utilizados permitem constatar que muito pouco tem-se

avan~ado nesta premente questão social. A vontade política dos
governantes não tem sido suficientemente intensa para aproxi-

mar as realizações concretas da retórica com que é tratada a

moradia popular.



1 HABITAC~O POPULAR: A INTERVENC~O DO ESTADO BRASILEIRO

A forma como a habitação tem sido produzida e consumida

modifica-se ao longo do tempo, não só de acordo com o modo de

produção e o estágio de desenvolvimento de uma sociedade, como

também em função das relações que se estabelecem entre os di-

versos agentes envolvidos no setor, destacando-se aí o papel

que o Estado assume no processo.

Além de constituir necessidade básica do ser humano, a

habitação é um bem cujas características implicam um processo

de produção lento e complexo, que exige grande investimento de

capital e resulta em custo a preço final elevados. Nos países

capitalistas subdesenvolvidos, como o Brasil, a combinação

desses fatores resulta ainda mais complexa, gerando, na produ-

ção, desestímulo para investir no setor e, em relação ao con-

sumo, dificuldades para que a habitação se torne um bem aces-

sível a maioria da população, principalmente àquela de menor

poder aquisitivo.
As políticas sociais no Brasil começam a ocupar espaço

na agenda governamental com a Revolução de 1930, quando se de-

sencadeiam o fim do poder político exclusivo da oligarquia e o

surgimento das classes de baixa renda na arena política. Não

havia por parte do governo, até essa época, a preocupação por

melhores condições de moradia para as populações carentes.
Suas ações se davam pelo temor que os cortiços e bairros popu-

lares representavam como focos potenciais de doenças e pragas
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transmissíveis, para a parte "saudável" das cidades. Tratava-

se, na ótica dominante, de isolar ao máximo e de evitar a dis-

semina~ão de epidemias e doen~as sociais, como a prostitui~ão,

marginalidade, criminal idade e outras, que são o estigma em

nossa sociedade, das popula~ões pobres e sem renda definida.

As primeiras interven~ões públicas na área da habita~ão

popular inserem-se nesse contexto e tinham embutidas a estra-

tégia de mostrar às popula~ões urbanas de baixa renda a preo-

cupa~ão do governo com as suas demandas habitacionais.

Apesar da retórica de boas inten~ões, as realizal;ões

concretas eram bastante modestas e de discutível impacto sobre

as precárias condi~ões de moradia das classes de baixa renda.

As autoridades públicas sempre se mostraram sensibilizadas e

determinadas a enfrentarem o desafio da questão habitacional,

mantendo assim acesa a esperanl;a da possibilidade de que atra-

vés da ajuda governamental os cidadãos resolveriam os seus

problemas de moradia.

Nesse sentido, várias institui~ões representando o Es-

tado brasileiro, em todos os níveis de governo, foram criadas,

extintas ou incorporadas. lodas se destinavam parcial ou ex-

clusivamente à construl;ão de casas populares para as classes

de baixa renda, a comel;ar pelos institutos de aposentadoria e

pensão organizados por categorias profissionais (industriá-

rios, comerciários, marítimos, bancários, etc.). Mas, como es-

sas entidades classistas atendiam somente aos seus mutuários e

a assistência habitacional era um servil;o complementar à ati-

vidade principal, foi reduzido o número de beneficiários.

A atual;ão governamental inexpressiva pode ser explicada

pelo fato de que, apesar da precariedade das condições habita-
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cionais dos trabalhadores urbanos da época, estes nunca cons-

tituíram uma amea~a ao processo produtivo, diferente do que

ocorreu em outros países; além disso, os setores produtivos

instalados nas regiões urbanas não absorviam toda a for~a de

trabalho disponível.

Porém, em 10 de maio de 1946, o governo implanta a pri-

meira institui~ão com atua~ão a nível nacional voltada exclu-

sivamente para a constru,ão de moradias para as popula~ões de

baixa renda, a Funda,ão da Casa Popular - FCP.

No livro Habita~ão e Poder, de Sergio de Azevedo e L.A.

Gama de Andrade, há as possíveis explica~ões para esta inicia-

tiva:

Versões sobre sua origem dão conta das inten~ões políticas que
motivaram sua criação. Teria sido a partir do conheci.ento que
o então deputado Juscelino Kubitschek tivera das atividades
vitoriosas de um empresário mineiro na construção de casa:
populares através do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos
Industriários (lA?!) que surgiu a idéia de uma entidade de
cunho nacional destinada a habita~ões populares. Segundo o
depoimento desse empresário, que, mais tarde, no governo
Kubitschek, seria o superintendente da Fundação da Casa Popular
(FCP), Juscelino o teria levado ao presidente Dutra para que o
ajudasse a persuadi-lo das vantagens políticas de ula inicia-
tiva nessa área.!

E mais adiante, esses autores expõem novas razões ainda

mais esclarecedoras:

Considerações de ordem política parecei ter pesado decisiva-
mente para fazer vingar a idéia da criaçao da Fundação da Casa
Popular. O quadro da época lIostrava um Partido COlunista em as-
censão, com forte penetração junto às populações operárias das
grandes cidades. Não passara despercebida ao governo a votação
que tiveram os candidatos comunistas à AssemblÉia Constituinte,
onde lograram tormar bancada de 14 deputados e um senaaor, per-

lAZEVEIIO, Sérgio de, ANDRAIIE, Luiz A.G. de. Habitado g podgr: da Fundação da Casa Popular ao
Banco Nacional da Habitação. Rio de Janeiro, Zahar, 1982. p.i9-20.
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fazendo 9X do eleitorado. A expressiva vota~ão de Fiúza - can-
didato quase desconhecido lançado pelo PC à Presidência da
República e que alcançara 600 mil votos - reforçava ainda mais
o clima alarmante que envolvia as elites dirigentes.2

A medida se revestia de um caráter tão populista que

até a data escolhida, 10 de maio, mostrava o interesse do

governo em melhorar a sua imagem junto aos trabalhadores

urbanos.

Na tentativa de tornar a moradia acessível para a popu-

lação de baixa renda~ além de contar com recursos próprios que

com o passar do tempo foram se esgotando, em função da não

correção das prestações numa conjuntura inflacionária, a FCP

procurou adotar várias medidas operacionais para reduzir o

custo das unidades produzidas, tais como construir somente em

terrenos doados pelas prefeituras, embutir nas prestações ju-

ros baixos e financiar os imóveis por longo prazo.

As áreas de atua~ão da FCP eram por demais abrangentes,

pois de acordo com o decreto-Lei nO 9.777, de 6 de setembro de

1946, a inst í t u í cão poderia financiar obras urbanísticas de abastecisento d'água, es-

gotas, suprillento de energia elétrica, assistência social e outras qllevisam à melhoria das condições dE-

vida e bel-estar das classes trabalhadoras (•••• ).~
Apesar de uma posterior reformula~ão e redu~ão da sua

área de atuação, ainda assim, as frentes de trabalho aos pou-

cos solaparam a estrutura da instituição, incapaz de superar

problemas de toda a ordem, administrativos, técnicos e/ou fi-

nanceiros. Como se não fosse suficiente, o seu desempenho

2AZEUEDO, S. de, ANDRADE, L.A.S. de. Habitaç~o ••• p.20.
!aBrasil. Leis. decretos etc. Decreto-lei n'" 9.777. de 6 de setesbro de 1946. In: AZEVErIO,

S. de e ANDRADE, L.A.G. de.' Habitação ••• p.2i. .
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quantitativo em muito deixou a desejar, com um baixo numero de

unidades produzidas ao longo da sua existência. Isto em parte

se explica pela inexistência de mecanismos de receita cons-

tante e pela perda de parte importante do capital investido,

em fun~ão da ausência de indexação das presta~ões, numa con-

juntura inflacionária.

Em 1964, com a ascensão do governo militar ao poder, a

FCP é extinta, em fun~ão da sua íntima liga~ão com o antigo

regime. Argumentos semelhantes foram utilizados 22 anos mais

tarde para se justificar a extin~ão do Banco Nacional da Habi-

ta~ão - BNH, órgão incompatível com a nova fase de redemocra-

tiza~ão pela qual passava o país.

A cria,ão do BNH se deu por razões muito semelhantes à

institui~ão da FCP; pois eram governos que sucediam gestões

populistas e pretendiam, através da retórica da casa própria,

obter a legitimidade popular e a simpatia dos trabalhadores.

A cria,ão do BNH, além de colaborar na legitima~ão da

nova ordem política, previa inúmeros efeitos positivos no se-

tor da economia: estímulo à poupan,a, absor,ão, pelo mercado

de trabalho, de um maior contingente de mão-de-obra não-quali-

ficada; desenvolvimento da indústria de material de constru-

~ão; fortalecimento, expansão e diversifica~ão das empresas de

constru,ão civil e das atividades associadas - escritórios de

arquitetura, incorpora,ão, imobiliárias, etc.

Para garantir recursos a entidade, foram criados o Sis-

tema Financeiro da Habita,ão - SFH -, que contava com a arre-

cada,ão do Fundo de Garantia por lempo de Servi,o - FGTS-, (8Y.

dos salários pagos mensalmente, depositados pelos empregados

em conta bancária em nome do empregado), caracterizada por
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poupan~a compulsória, e o Sistema Brasileiro de Poupan~a e Em-

préstimo - SBPE-, lastreado nas aplica~ões em caderneta de

poupan~a e letras imobiliárias, a poupan~a voluntária. Os

agentes integrantes do SBPE eram as sociedades de crédito imo-

biliário, as associa~ões de poupan~a e empréstimo e as Caixas

Econômicas.

Ao BNH caberia orientar, disciplinar e controlar o SFH,

para promover a constru~ão e aquisi~ão da casa própria para as

classes de baixa renda. Mas a mesma lei que o instituia, Lei

de 21 de agosto de 1964, o impedia de operar dire-

tamente em financiamento, compra e venda ou constru~ão de

habita~ão. Para tanto, foram criadas as Companhias de Habi-

ta~ão - COHAB-, que deveriam atuar no mercado popular; as

Cooperativas Habitacionais - COOPHAB -, com a clientela do

mercado econômico, e as Sociedades de Crédito Imobiliário,

para atendimento ao mercado médio, representados pelo Bancos e

Caixas Econômicas.

cutivos do sistema.

Originalmente, o enquadramento dos extratos de popula-

Este conjunto constituía os agentes exe-

~ão atendidos pelo BNH era o seguinte:

a) mercado popular: constituído por pessoas com renda

entre um e três salários mínimos;

b) mercado econ6mico: com renda entre três e seis salá-

rios mínimos;

c) mercado médio:

mínimos.

com renda superior a seis salários
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1.1 AS COMPANHIAS HABITACIONAIS: IMPLEMENTACÃO DO SISTEMA

Como o propósito do presente trabalho é a análise com-

parativa da trajetória das gestões municipais de Curitiba, no

período de 1975-88, na condução da questão da habita~ão popu-

lar, dá-se aten~ão doravante a implanta~ão e atua~ão das

COHAB, entre as quais se inclui a COHAB Curitiba, objeto

desta análise, uma vez que vem sendo através dessas institui-

ções que o governo federal tem procurado nos últimos 25 anos,

atender às carências habitacionais do mercado popular a nível

regional ou municipal.

Quando da instituição do BNH, coube às COHAB o papel de

agentes promotores, sendo de sua responsabilidade o desenvol-
vimento, implanta~ão e acompanhamento dos projetos para a cha-

mada faixa de interesse social, isto é, até três salários e

depois ampliada para cinco salárlos mínimos, bem como ~ venda

das unidades produzidas. Os recursos utilizados para os finan-

ciamentos se originavam basicamente do SFH, não sendo impedi-

das as COHAB de financiar projetos com recursos de outras fon-

tes - situação, aliás, que no caso da COHAB - CT, durante o

período considerado, como veremos mais adiante, foi remota.

Quando os recursos eram próprios, as COHAB se tornavam também,

agentes financeiros.

Essas companhias foram constituídas sob a forma de

sociedades de economia mista, tendo a participa~ão majoritária
das prefeituras ou governos estaduais no controle acionáriO.

No caso da COHAB - CT, a Prefeitura Municipal de Curitiba par-

ticipa majoritariamente do seu controle.
Antes da liberação dos recursos~ cabia ao BNH a aprova-

ção dos projetos da obra, que em algumas ocasiões tinha o en-
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volvimento do estado ou do município na complementa~ão do pro-

jeto, como a terraplenagem, a rede de agua e esgoto, o terreno

em algumas ocasiões, o acesso rodoviário,

blica, a linha de ônibus, etc.

A estratégia para o baratemaneto das unidades habita-

a ilumina~ão pu-

cionais adotada pelas COHAB, tem consistido em afastar ou re-

duzir a participa~ão ao mínimo possível dos atores que parti-

cipam do sistema da promo~ão imobiliária. Assim, a primeira e

principal estratégia consiste em as COHAB assumirem a fun~ão

do incorporador privado. Evita-se com isso a existência do so-

brelucro, uma vez que as companhias trabalham com o pre~o de

custo e se sustentam por meio da cobran~a de taxas de adminis-

tra~ão, pela execu~ão de servi~os técnicos, de fiscaliza~ão e

de cobran~a das presta~ões. A segunda estratégia tem sido a de

trabalhar com linhas de crédito especiais, abaixo da remunera-

~ão média de mercado, possibilitando desta forma o baratea-

mento das unidades.

Os recursos utilizados pelas COHAB se originavam do

FGTS, e o custo das obras era calculado pela Unidade Padrão de

Capital - UPC -, a moeda oficial do BNH, atualizada monetaria-

mente na mesma propor~ão da varia~ão do Índice de Preços apu-

rado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. Desde o início da

constitui~ão das COHAB até 1975, o valor máximo para o finan-

ciamento de uma unidade habitacional era de 320 UPC, portanto

este era também o limite de custo de uma unidade. A partir de

1975 este valor foi aumentado para 500 UPC; em 07.04.81 o teto

máximo foi revisto, ficando em 650 UPC; em 26.05.83 o limite

foi para 800 UPC e em 22.06.87 tendo como gestor a CEF, esse
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limite foi novamente alterado para 1.000 VRF, Valor de Refe-

rência de Financiamento, e a UPC foi extinta.

Note-se que durante o período de existência do BNH, e

mesmo depois, com a CEF, o limite de financiamento, em fun,ão

de uma conjuntura inflacionária que paulatinamente veio se

agravando, come~ou a sofrer um violento processo de corrosão.

Assim, os valores limites tiveram de ser revistos com freqUên-

cia e o SFH, que tinha por sustenta~ão os recursos do FGTS, da

mesma forma se obriga a introduzir mudan,as para contornar os

problemas existentes.

A partir dos anos 80, a economia brasileira come,a a

sentir a queda das taxas de crescimento, o que implica a queda

do crescimento da arrecada~ão líquida do FGTS e a redu~ão dos

depósitos de caderneta de poupan,a. A queda do crescimento

econômico deteriorou o nível de renda dos assalariados, bem

como reduziu o nível de emprego. Com o desemprego, uma parcela

da popula~ão vê-se impedida de candidatar-se a um financia-

mento habitacional e há também um aumento da inadimplência dos

mutuários dos sistema. O desemprego implica também a diminui-

,ão da arrecada,ão e a eleva~ão dos saques do FGTS. Portanto,

o agravamento da crise coloca em risco o SFH, que tem sua

arrecada~ão líquida diminuída; por outro lado, vê-se obrigado

a corrigir o saldo nos mesmos níveis da infla,ão, de acordo

com a corre,ão monetária, aumentando ainda mais o 9U entre

arrecadação e patrimônio líquido do Fundo.

É importante ressaltar que a cria~ão do FGTS em 1966

foi a solução encontrada pelo governo federal para obter re-

cursos para financiar os programas habitacionais, sem envolver

recursos governamentais. Porém, como a captação desses recur-



13

sos impunha uma certa remuneraç~o, era condiç~o necess'ria

para a manutenç~o do sistema que os seus recursos fossem apli-

cados em programas que, no mínimo, oferecessem uma remuneraç~o

que n~o colocasse em risco o patrimônio líquido do Fundo. Isto

tornou os custos de financiamento muito elevados, quando com-

parados com o nível

do mercado popular.

Ao longo dos anos 80, o acirramento da crise econômica

de renda da populaç~o-alvo dos programas

passa a afetar tanto os mutu'rios quanto os eventuais candida-

tos a um financiamento do SFH. A deterioraç~o do nível de

renda da populaç~o assalariada implicou um aumento da inadim-

pléncia dos mutu'rios e 'a reduç~o da demanda por habitações.

Os mutu'rios passam a recorrer ao FGTS para saldar as suas

prestações e os trabalahdores para fazer frente ~ situaç~o de

desemprego, o que acaba reduzindo a arrecadaç~o e colocando em

risco a liquidez do patrimônio líquido do Fundo.

Durante esse período, os limites do SFH v~o claramente

se delineando e aos poucos as dificuldades para se manter um

mecanismo de financiamento para a habitaç~o popular aumentam

em nlvelS quase insustent'veis. O governo procura de todas as

formas adotar medidas para evitar a faléncia do sistema, in-

cluindo-se neste rol medidas que contribuiram para agravar a

situaç~o, quando deveriam provocar efeito contr'rio, como, por

exemplo, o aumento da disparidade entre a evoluç~o das pres-

tações e a evoluç~o dos sal'rios, e medidas mais acertadas,

como incentivar os depósitos em caderneta de poupança, tor-

nando os rendimentos mensais, e procurar dificultar" as retira-

das do FGTS. Nesse rol de medidas paliativas, o BNH chegou a

oferecer em determinada ocasi~o subsídio nas prestações dos
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mutuários que se dispusessem a alterar cláusulas contratuais

que impediam algumas das alteratões que o BNH tinha feito e/ou

pretendia fazer.

10das essas medidas adotadas para viabilizar o SFH

demonstram as dificuldades que o governo encontrou quando, a

partir de 64, decidiu implantar uma política de habita,ão com

recursos captados junto aos trabalhadores. Como os recursos

captados impunham uma certa remunera,ão, os programas deveriam

no mínimo oferecer um retorno igual ao montante de recursos

alocado nas diferentes carteiras. Os programas de habita,ão

popular sustentados pelo SFH demonstram a dificuldade de se

implantar uma política habitacional para as popula,ões com

baixa renda com recursos que não sejam a fundo perdido.

Segundo Sérgio Azevedo e Luiz Aureliano G. de Andrade,

as COHAB no papel

diferentes etapas.

de agentes promotores do BNH passaram por

Eles consideram que foi na primeira etapa

entre "(1964 e 1969), na fase de implanta,ão e expansão" das

COHAB, que o mercado popul ar, ellse tratando de unidades hnanciadas, teve a prila-

zia da poiítica. Hais de 40!{ das habital;ões financiadas nesse período dest inaras-se <I. ele." F o r a m

financiadas 178.227 unidades pelas COHAB e outros programas do

BNH, destinados à popula,ão de baixa renda.

A fase seguinte é chamada pelos autores de "esvazia-

mento e crise (1970-1974)". Nesse período as COHAB têm sua

responsabilidade aumentada, coma transfonação do BNH de autarquia el! ellpresa

pública, passando a atuar exclusivamente como banco de segunda linha, isto é, em articulal;ão com agentes

que repassai os créditos por ele concedidos e se responsabilizam pelas operações realizadas. Assim, foi

"AZEVEDO, S. de, ANDRADE, L.A.S. de. Habitacão ••• p.90.
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transferido a seus agentes UII elevado nÚllero de créditos referentes a lIutuários de baixa renda, até então

sob sua responsabilidade direta.5

Esse período caracteriza-se pela perda de dinamismo das

COHAB, que financiam menos da metade do número de unidades da

etapa anterior.

era preocupante,

A inadimplência, fenômeno que até então não

come~a a se agravar em razão da política

salarial adotada na epoca,

mínimo real.

que provocou a queda do salário

Nessa ocasião, o BNH procura manter um bom desempenho

empresarial e se afasta do mercado popular dando maior ênfase

aos demais extratos da sua popula~ão-alvo, o mercado econômico

e o mercado médio; no período de 1970 a 1974, foral financiadas 404.123 unidades residen-

ciais para o mercado médio, contra 157.748 para o mercado econômico e apenas 76.746 para o mercado

popuiar."

A partir de 1975, segundo os mesmos autores, tem início

a terceira fase, "restaura~ão (1975-1980)", caracterizada pela

redu<::ão da inadimplência (atraso de mais de três presta<;:ões),

que se aproxima de níveis bem mais razoáveis, de 36,3% em 1973

para 12,6% em 1978. Nesse período, as COHAE passam por uma re-

visão técnico-administrativa e apresentam uma sensível melhora

no seu desempenho operacional. Quase todas come<;:am a apresen-

tar surpreendente performance econômico-financeiro, apesar do

não-cumprimento dos cronogramas estabelecidos, em termos de

prazos e obras realizadas, e adotam outras estratégias, como

dar preferência às faixas salariais mais altas do mercado

popular, de três a cinco salários mínimos. Igualmente, no caso

5AZEVEDO, S. de, ANDRADE, L.A.G. de. Habita,ão ••• p.9i.
"AZEVEIIÚ, S. de, ANDRADE, L.A.G. de. Habitado ••• p.92.
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da recompra, a preferência passa a recair em candidatos que

apresentam uma melhor situa~ão financeira, em termos de compo-

si~ão de renda familiar. Paralelamente, o governo reviu a sua

política salarial e concedeu, no período, reajustes para o

salário mínimo superiores aos da corre~ão monetária, que eram

a base para a corre~ão das presta~ões.

Instituído em janeiro de 1973 e reformulado em dezembro

de 1974, o Plano Nacional de Habita~ão Popular - PLANHAP -,

contribuiu significativamente para esta fase das COHAB, "res-

taura~ão (1975-1980)"; através da amplia~ão da clientela a ser

atendida e dos valores máximos de financiamento, da fixa~ão de

condi~ões financeiras mais favoráveis para os empréstimos e da

cria~ão de novas fontes para a remuneraão das COHAB.

No intuito de dar seqUência à periodiza~ão apresentada

pelos autores ora mencionados, e para estabelecer uma seqUên-

cia com o período definido para a presente disserta~ão, pro-

ponho um quarto ciclo, o de "instabilidade e incerteza (1981-

1988)". Nesse último período, as COHAB sofrem intensamente os

reflexos da recessão econômica imposta ao país e mais uma vez

o quadro econômico-financeiro e de produ~ão torna-se instável.

Os efeitos das constantes mudan~as na política econô-

mica implicaram oscila~ões no ritmo de produ~ão e sérias limi-

ta~ões no seu desempenho institucional, em todas as áreas, já

que dependem, ainda hoje, quase que exclusivamente do BNH/CEF

para a aprova~ão de projetos, os quais nunca adotaram uma pro-

grama~ão para a sua aprova~ão. Aliado a esses fatos, também

contribui para restringir as a~ões das COHAB, a remunera~ao

que estas recebem como agentes promotores do SFH. Por último,

vale atentar para o fato de, até hoje, não se ter notícia da
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participa,ão da iniciativa privada nessas sociedades, conside-

rando que as COHAB são empresas constituídas como de economia

mista.



2 PERFIL SóCIO-ECONôMICO DO PERÍODO 1975-88

2.1 O PANORAMA ECONôMICO NACIONAL

Inicialmente, ressalta-se que não se pretende aqui

apresentar uma abordagem original, mas apenas uma sucinta ca-

racteriza~ão da economia nacional no período em análise, fruto

de consulta a vários autores. Na verdade, este item deve ser

antes entendido como um pano de fundo para a compreensão do

tema desta dissertação.

Em 1974, o governo recém-empossado anunciava um novo

plano para ser implantado durante a sua gestão, o 11 Plano Na-

cional de Desenvolvimento - 11 PND -, no qual se pretendia

como uma das metas "cobrir a área de fronteira entre o subde-

senvolvimento e o desenvolvimento".

Esse objetivo deveria englobar ações nos seguintes cam-

pos de atuação:

- Consolidatão de uma economia moderna, mediante a implanta~ão
de novos setores, a cria~ão e adapta~ão de tecnologias;

- Ajustamento as novas realidades da economia munidal; Nova
etapa no esforço de Integração Nacional;

- Estratégia de Desenvolvimento Social, orientado no sentido
de: 1) garantir a todas as classes e, em particular, as
ciasses média e trabalhadora, substanciais aumentos de renda
real; 2) eliminar, no menor prazo, os tocos de pobreza
absoluta (••••)1

1CASTRO, Antonio Barrõ de, SOUZA, Francisco Eduardo Pires de. A economia bíasilelra gm marcha
~. Rio de janeiro, Paz e Terra, 1985. p.30.
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o plano colocava como indispensável a participação do

Estado, para as mudanças propostas. Desse forma, os programas

setoriais considerados prioridades resultaram numa ampliação

da capacidade produtiva, a partir do segundo qUinqUênio dos

anos 70, culminando entre 1983-84. Paralelamente, a economia

brasileira começa a enfrentar uma recessão indesejável, que

tinha se esboçado já no início da década de 80, pela adoção de

medidas que procuravam diminuir o nível de atividades e aumen-

tar os excedentes exportáveis, visando a expansão do saldo da

balança comercial. O governo havia tomado essas medidas porque

presumia que o principal fator limitante do crescimento não

era o processo inflacionário, mas o balanço de pagamentos.

Superado o clico recessivo, entre 1984-85, a economia

experimenta uma nova fase ascendente. Essa reação ocorreu em

função do comércio internacional, atrav~s do aumento no volume

de exportações e na redução de importações. A diminuição do

coeficiente de importações, de 11X em 1980 para 8X em 1984,

era resultante da queda dos preços do petróleo e do aumento da

produção interna via maior utilização da capacidade instalada,

em decorrência dos investimentos nos setores siderúrgicos,

químico e de papel e celulose, entre outros, feitos no período

1974-80. No mercado interno, isso implicou um desempenho favo-

rável para as indústrias ligadas às exportações e a redução de

sua demanda, principalmente para as produtoras de bens de con-

sumo duráveis e de bens de capital.2

Durante o ano de 1985, a economia brasileira, voltada

para o mercado interno, apresentou uma taxa de crescimento de

2IPARIIES-Fundação Édison Vieira. Cenários da economia paranaense - 1987-91. Curitiba, i987.
p.3-4.
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8,3X; este resultado foi obtido sobretudo em fun~ão do bom

desempenho das indústrias de bens de consumo duráveis, de bens

de capital e de parte do setor produtor de bens intermediá-

rios, especialmente, siderurgia e celulose, que atingiram

quase o limite da capacidade produtiva.

No início do ano de 1986, nos últimos dias do mês de

fevereiro, o governo anuncia a implanta~ão de uma nova polí-

tica econômica com vistas a conter a infla~ão, que no ano an-

terior tinha chegado a níveis preocupantes - o ano de 85 tinha

terminado com uma infla~ão acumulada de 235X. A nova política,

batizada de Plano Cruzado, consistiu no congelamento generali-

zado dos pre~os e rendimentos. Nos primeiros meses após a de-

cretação desse Plano, a inflação foi contida nos níveis dese-

jados havendo inclusive um crescimento da economia,

obrigou as indústrias a ampliarem a sua produção.

O Plano Cruzado provocou um aumento no volume de recur-

o que

sos para dispêndio, através da expansão da massa de salários,

do crescimento das retiradas de cadernetas de poupança e da

queda na taxa de juros de crédito ao consumidor. Esta política

desencadeou o incremento da demanda por bens de consumo incom-

patível com a capacidade de produção da economia, o que resul-

tou na prática do ágio, em

primas e produtos acabados.

Uada as dificuldades financeiras do governo, das inade-

fun~ão da escassez de matérias-

quadas linhas de financiamento para o conjunto da economia e

da suspensão dos fluxos financeiros para o exterior, não houve

uma retomada dos investimentos. A produ~ão agrícola desfavorá-

vel e a insuficiência generalizada de produ~ão, diante da

expansão do mercado interno, acabaram por consumir, paulatina-
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mente, o saldo da balan~a comercial, que, aliado ao cresci-

mento da remessa de lucros, obrigou o governo a implantar no-

vas medidas de ajuste.

O novo plano, chamado de Cruzado 11, consistiu na ten-

tativa de equilibrar as contas externas, dado o risco eminente

de uma crise cambial, e na eleva~ão dos pre~os e impostos de

um grupo reduzido de produtos e servi~os, para conter a de-

manda e desaceleraar o ritmo de crescimento da economia. En-

tretanto, essas medidas, além de terem sido insuficientes para

ajustar a demanda, provocaram a eleva,ão dos níveis da infla-

ção, que encerra o ano de 1988 com o índice acumulado de

365,96y', segundo o IBGE.

Em síntese, durante o período considerado pelo presente

estudo, de 1975 a 1988, a economia brasileira pode ser carac-

terizada por alguns momentos distintos e que influiram na tra-

jetória da política habitacional brasileira:

a) entre 1975 e fins de 80, o governo federal decide

que a economia deveria crescer com base em endivida-

mento, a custa de vultosos empréstimos, visando à

constru~ão de uma economia industrial moderna, e

para isso privilegia alguns setores como o de tele-

comunicações, papel e celulose, siderúrgico, energe-

tico, petroquímico e rodoviário, entre outros.

Porém, dadas as adversidades que o Brasil teve de

enfrentar (neste período ocorreram dois choques do

petróleo, o último em 1978), diversas metas dos pro-

gramas do II PND foram adiadas, aguardando-se os

resultados para meados dos anos 80;
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b) entre 1981-83, e grave a cr~se em conseqUência de

uma política econômica recessiva adotada pelo go-

verno federal, que atingiu, em especial, os setores

produtores de bens de consumo duráveis e de capital;

c) entre 1984-85, há uma recupera~ão apoiada, princi-

palmente, nos setores ligados às exportações;

d) em 1986, a economia nacional apresenta um superaque-

cimento, a produção era insuficiente para o atendi-

mento da demanda, em decorrência dos reflexos do

Plano de Estabilização Econômica. Em novembro desse

ano, o governo extinguia o BNH;

e) entre 1987-88~ o governo decide manter a balança

comercial com elevados superávits para, de certa

forma, (im)pressionar os credores externos e adota

uma política de arrocho salarial para reduzir o po-

der aquisitivo da popula~ão. Em 1988, entra em vigor

a resolu~ão 1469, impedindo as COHAB de continuarem

como agentes promotores do SFH.

2.2 SITUAÇÃO SóCIO-ECONôMICA DO PARANÁ

2.2.1 A Estrutura Social

A forma~ão social do Paraná ocorrida nos anos de rápida

ocupa~ão, entre 1940 e 1970, se deu em alguns aspectos de

forma diferente de outras regiões do País, já que o Estado nao

viveu um passado de escravidão e latifúndio.

Até o início dos anos 40, sua popula~ão era rarefeita e

concentrava-se nas regiões de coloniza~ão européia e nas áreas

de grandes propriedades dedicadas à pecuária. A partir de en-
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tão, dois fluxos migratórios come~am a ocorrer, um proveniente

dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que vão

povoando o Paraná pelo sul e sudoeste em dire~ão ao oeste, e

outro, com origem principalmente em São Paulo e Minas Gerais,

que se dirige ao norte e posteriormente noroeste do estado.

Dessa forma, nas décadas seguintes dá-se a completa ocupação

do território paranaense.

A ausência de passado colonial e a coloniza~ão reali-

zada via pequenas propriedades resultam numa sociedade cuja

base é dada por pequenos produtores, com ou sem terras. Isto

porque, tanto nas zonas de colonização européia como nas áreas

de ocupação gaúcha e catarinense, predomina a pequena proprie-

dade, o que também ocorre no norte do Estado, onde além de a

estrutura fundiária ser de pequenas propriedades, havia um

grande contingente de pequenos produtores sem-terra, como os

colonos e meeiros.

Essa estrutura vigente até meados da década de 60 sofre

mudan~as radicais durante a década de 70, por um lado, em fun-

ção da moderniza~ão da agricultura, que através da mecanização

acaba dispensando crescentes contingentes de trabalhadores do

campo, e por outro, através do processo de concentra~ão de

propriedades que vai expulsando os pequenos proprietários.

Desse modo, se nas décadas de 50 e 60 se instalaram no

Paraná numerosas levas de migrantes, a partir dos anos 70

parte dessa popula~ão, sem condi~ões de permanência nas re-

giões em que haviam se instalado, começa a emigrar para fora

do Estado ou para a sua capital, Curitiba.
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2.2.2 A Economia

As atividad~s ~conômicas, d~ forma g~ral, não acont~c~m

isoladam~nt~, ~ ~m d~t~rminadas situaçõ~s seu atrelamento às

relaçõ~s ~struturais é ainda maior. Nesse s~ntido, val~ l~m-

brar a extr~ma c~ntralização da economia pelo governo federal,

no p~ríodo considerado, por isso as decisõ~s tomadas a nív~l

nacional vão refletir dir~tamente na economia paranaense. Ao

lado disso, sua ~strutura produtiva.~st~ articulada à economia

brasileira ~ n~m todas as d~cisões que interferem no desem-

p~nho da economia ~stadual são tomadas d~ntro do s~u s~tor pú-

blico ou privado, mas provêm d~ outras instâncias.

Até os anos 60, o Paran~ contava com um setor agrícola

dinâmico e diversificado, apesar do seu car~ter tradicional,

uma vez que a tecnologia utilizada era rudimentar ~ a quanti-

dade de artigos da indústria consumidos em seu processo produ-

tivo era r~du2ida.

No lnlClO dos anos 70, começa a ocorrer a mod~rni2ação

do setor agropecu~rio, impulsionada ~m grand~ parte, pelo d~-

senvolvimento do s~gm~nto agroindustrial - especialment~ coo-

perativas e multinacionais -, dados as políticas de incentivo

às ~xportações ~ os pr~ços alcançados pelos produtos export~-

veis no mercado internacional. Paralelamente ao proc~sso d~

tecnificação da agricultura paranaens~, começa a hav~r uma al-

teração no perfil da sua produção agrícola, com a expansão das

culturas do trigo e da soja e a redução de importância rela-

tiva do café após 1975, devido a problemas clim~ticos ~ a con-

seqUente erradicação desta cultura.

A consolidação da soja como atividade econômica propor-

ciona o surgimento das cooperativas, que, ao lado dos demais
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agentes comerciais e industriais, passam a disputar a comer-

cialização da produção agrícola estadual.

o Estado estimulou a implanta~ão das cooperativas, e

estas organizaram a produção agrícola de tal forma que a maio-

ria das empresas processadoras de soja deixou de comprar dire-

tamente dos produtores rurais, reduzindo os seus custos na

aquisi~ão da matéria-prima.

A fase de grande crescimento da economia nacional que

corresponde ao ciclo de expansao que se inicia nos anos 70,

encontra no Paraná condições internas extremamente propícias a

industrialização. Assim, a década de 70 foi um marco para o

Paraná, com a instala~ão da grande empresa moderna, utilizando

tecnologia avançada, com ampla escala de produ~ão e elevados

!

~
I

índices de produtividade, em condições de competir no mercado

interno e externo. O setor industrial se diversificou e apre-

sentou significativas taxas de crescimento no período (16,SY.

I segundo o IPARDES), o que alterou sua importância relativa na

economia estadual, superando a participação da agricultura, Ja

que os gêneros tradicionais, apesar do crescimento no período,

não demonstraram o mesmo vigor e por isso perderam em impor-

tância relativa para os gêneros como mecânica, material elé-

trico e comunicações.

Embora essa década tenha sido marcada por um considerá-

vel salto qualitativo, em fun~ão do aparelho industrial, a

agroindústria continuou sendo o segmento dominante do setor.

A economia paranaense apresentou durante os anos 70 um

crescimento de 13,1Y. ao ano, enquanto no mesmo período, a eco-

nomia brasileira crescia a S,56Y.. Esse dinamismo se deu essen-
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cialmente pelas transformações ocorridas na agricultura e na

i n du s t r í a ;"

Com efeito, a economia paranaense sofreu os reflexos de

dois momentos distintos da conjuntura econômica nacional: a

grave crise, resultante de uma política recessiva adotada pelo

governo federal, entre 1981-83, que atingiu com maior intensi-

dade os setores produtores de bens de consumo duráveis e bens

de capital, e a recuperação a partir de 1984, sustentada nos

setores ligados às exportações. Mas, dada a sua estrutura di-

ferenciada em relação à nacional, com predomínio das ativida-

des agrícolas e agroindustriais, estes reflexos não foram tão

duramente sentidos no Paraná; nem a recessão se deu com a

mesma intensidade, nem a recupera~ão ocorreu a partir de 1984,

mas em 1985 e de forma mais ampliada, em razão da substancial

evolução da produ~ão agropecuária e dos setores industriais a

ela vinculados.

Em 1986, a economia paranaense manteve-se estagnada, em

virtude da quebra de produção agropecuária e, nos anos de 87 e

88, a recessão atinge a economia paranaense de forma mais

amena do que a nacional, graças ao desempenho da agropecuária

e agroindústria.

2.2.2.1 A construção civil

A indústria da construção civil brasileira sofreu in-

tensamente os efeitos da crise econômica do início dos anos

80, experlmentando uma queda do produto (21,6X) no período

1980-83, sensivelmente superior à queda do PIS total (4,9X) e

r-; I • t:'LeOarlQS ••• p.~.
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do PIB da indústria de transforma,ão (16Y.). Essa rela,ão in-

dica que há uma forte sensibilidade desse setor frente à dinâ-

mica cíclica da economia, pois nas fases ascendentes do ciclo

econômico a constru,ão civil cresce a taxas mais elevadas que

a do PIB, situa,ão que se inverte nas fases recessivas <tabela

1).

TABELA 1 - TAXA HEDIA ANUAL DE CRESCIMENTO IIO PIS TOTAL E no PIS DA
CONSTRUCAO CIVIL, NO BRASIL E NO PARANA - 1970-83-------------------------------------------------------------------

PER IODO
I BRASIL I PARANA
I--~----------------------I-------------------------
I I PIJj da I I PIB da
I TOTAL I Construcao I TOTAL I Construcao

do PIB I Civil I do PIB I Civil
-------------------------------------------------------------------
1970-74
1974-80
1980-83

15,0
11,7
7,8)

-------------------------------------------------------------------
FONTE: IPARDES. Cenarios ••• p.42

A alta sensibilidade do desempenho da constru,ão civil

em rela,ão ao desempenho da economia esteve definida pelas

fontes de financiamento, que, no caso das edifica,ões, são ba-

sicamente constituídas pelos recursos do Sistema Financeiro da

Habita,ão - SFH - (poupan,a voluntária e obrigatória - cader-

netas e FGTS - e o retorno dos financiamentos concedidos), to-

dos vinculados ao nível de emprego e renda. No caso da infra-

estrutura, seu financiamento depende também da capacidade de

arrecada,ão do Estado, a qual vincula-se diretamente à dinâ-

mica cíclica da economia. Por isso, o Paraná teve o seu desem-

penho afetado pela quantidade de recursos destinados ao setor.

As fontes de financiamento da constru,ão civil estive-

ram centralizadas a nível de Governo Federal, tanto no que se

refere aos recursos de arrecada,ão tributária quanto aos do
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SFH. Sua distribui~ão regional esteve vinculada à política de

gastos do Governo Federal. Neste período, o Paraná não foi

pois os recursosbeneficiado por essa política de gastos,

federais destinados à implanta~ão da infra-estrutura e ao

financiamento de habita~ões foram menores que o potencial de

arrecada~ão tributária e de arrecada~ão do SFH no Estado.

Dessa forma, a indústria da constru~ão civil paranaense cres-

ceu menos que o PIB e menos que a indústria da constru~ão no

Brasil.

Apesar da queda significativa da produ~ão brasileira

até 1983, a partir desse ano as empresas de edifica~ões aumen-

taram seus níveis de atividade, direcionando seus investimen-

tos para a produ~ão de imóveis de luxo, cujo mercado não só

manteve o poder aquisitivo como também esteve imune às parali-

sa~ões do SFH. Além disso, esse segmento foi beneficiado pelo

crescimento da demanda da popula~ão de alta renda, que, por

motivos de seguran~a, vem há algum tempo se transferindo das

residências para apartamentos de luxo.

As construtoras ligadas à implanta~ão da infra-estru-

tura come~aram a enfrentar as primeiras dificuldades já no fi-

nal da década de 70, quando alguns projetos de vulto programa-

dos pelo 11 PND foram paralisados ou tiveram os cronogramas

alterados, seja por mudan~a de prioridade, seja por falta de

recursos financeiros. Com a acelera~ão da crise e a queda na

capacidade de arrecada~ão do setor público, houve uma redução

drástica nos recursos destinados a investimento, aprofundando

a crlse da constru~ão, que atingiu níveis de atividades extre-

mamente baixos em 1983.
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As informações mais recentes sobre a construção civil

indicam um crescimento de 11,3y' e 17,7Y. em 1985 e 1986, res-

pectivamente - resultando num PIB 5Y. superior ao de 1980 - e

uma estagnação em 1987.4

No Paraná, o crescimento de 1,7X em 1985 situou-se bem

abaixo dos níveis da indústria da construção civil brasileira,

e a recuperação só ocorreu parcialmente em 1986, com estima-

tiva de crescimento de 23,1X.~ Essa expansão foi liderada pela

construção de imóveis residenciais e pelo crescimento de edi-

ficações comerciais e de serviços, em função da aceleração da

demanda após a implantação do Plano de Estabilização Econô-

mica. Assim mesmo, no Paraná, esse crescimento não foi sufi-
ciente para recuperar os níveis de produção do final da década

de 70.
o segmento de edificações, responsável pela reativação

de 1986, sofreu uma significativa desaceleração a partir de

1987, devido à extinção do BNH, em novembro de 1986, a conse-

qUente indefinição do SFH quanto a política habitacional a ser

adotada a partir de então e aos efeitos da crise econômica

sobre o SFH.

2.3 CURITIBA: SUAS TRANSFORMAÇõES SóCIO-ECONôMICAS

Neste item apresenta-se uma breve caracterização SOC10-

econômica da cidade de Curitiba, inserindo-a no contexto eco-

nômico do Brasil e do Paraná$ no período 1975-88, já que a

4IPARDES. C€narios ••• p.44.
~IPAR[tES. Cenarios ••• p.44.
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política habitacional brasileira em vigor era resultante da

conjuntura econômica pela qual o pals passava.

Na década de 70, ocorre um rápido crescimento indus-

trial de Curitiba e demais municípios que compõem a sua região

metropolitana, pois segundo os dados de valor adicionado da

indústria paranaense, por microrregiões, a microrregião de

Curitiba detinha, no ano de 1975, 32,3Y. do total do estado e,

em 1979, ampliou a sua participa~ão para 52,7Y.. Isto explica

de certa forma a concentra~ão populacional em Curitiba a

partir dos anos 70.
Ainda, segundo os dados do Cadastro Industrial da Se-

cretaria das Finan~as, considerando os gêneros industriais de

Metalurgia, Mecânica, Material Elétrico e de Comunica,ões e de

Material de Transporte, a participa,ão de Curitiba no valor

adicionado de cada gênero, no total da indústria paranaense

nos anos de 1975 e 1979 foi superior a 50Y. <tabela 2).

TABELA 2 - PARTICIPACAO RELATIVA [lECURITIBA NO VALOR ADICIONAM
DE ALGUNS GENEROS INDUSTRIAIS - 1975-1979----------------------------------------------------------------

GENEROS 1975 1979
----------------------------------------------------------------
tietalurgia 50,0 55,0
Hecanica 62,0 75,0
Haterial Eletrico e
de COllunicacoes 81,0 88,0
Material de Transporte 57,0 74,0
----------------------------------------------------------------
FONTE: IPPUC. 1985

Esses quatro gêneros integram o setor metal-mecânico, o

qual teve uma significativa expansão no período, a ponto de o

setor secundário come~ar a suplantar a agricultura durante os

anos 70 no Paraná, ao mesmo tempo em que ocorre a instala,ão

de um número expressivo de indústrias em Curitiba e municípios
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vizinhos. O comportamento do valor adicionado dos três grandes

setores da economia nos anos de 1974-77 e 80, demonstra o pre-

domínio da ind~stria nos ~ltimos anos sobre a agricultura, at~

então dominante no Estado <tabela 3).

TABELA 3 - VALOR ADICIONADO DOS SETORES PRIMARIO, SECUNDARIO E TERCIARIO NO ESTADO DO PARANA -
i974-i977 E 1980 IEm .il cruzeiros)

------------------------------------------------------------------------------------------------

SETORES
1 1974 I 1977 I 1980
1--------------------------1--------------------------1--------------------------I Valor Adicionado 1 Valor Adicionado i Valor Adicionado
1--------------------------1--------------------------1--------------------------1 Abs. 1 X I Abs. I X I Abs. I X

------------------------------------------------------------------------------------------------
Agricultura 14.399.459,1 43,84 42.552.217,1 40,52 175.673.764,9 29,53
Industria 9.64i.56i,5 29,35 32.574.286,1 31,02 261.144.869,2 43,90
Comercio 8.798.485,9 26,79 29.883.725,6 28,45 158.003.006,3 26,56

TOTAL 32.839.506,6 100,O0 105.010.228,9 100,O0 594.82i.640,5 1OO,O0
------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: IPPUC - 1985

Se at~ a d~cada de 60 o Paraná foi marcado pela ocupa-

~ão e colonização de novas fronteiras, o norte e oeste para-

naense, os anos 70 são o limiar de uma nova etapa. Com o

esgotamento das fronteiras agrícolas e a modernização da agri-

cultura, são expulsos do campo grandes contingentes de popu-

lação, e boa parte deles vem se instalar em Curitiba e

municípios vizinhos, desencadeando um adensamento populacional

na região.

O município de Curitiba apresentou elevado crescimento

populacional nas últimas d~cadas. Entre 1950 e 1970, a parti-

cipação do município na população do Estado foi de aproximada-

mente 8,6Y.; mas na década de 80 esta participação aumentou

para mais de 13Y. e a previsão, segundo as projeções de popula-
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~ão para 90, indicam que a participa~ão de Curitiba na popula-

~ão total do Estado se aproxime dos 16Y. <tabela 4).

TABELA 4 - EVOLUCAO DA POPULACAO DO HUtHCIPIO DE CURITIBA E
!lOESTADO 110 PARANA - 1940-1950-1960-1970-1980 E
1990*--------------------------------------------------------------

I POPULACAO I PARTICIPACAO DO HU-
ANO 1-------------------------------1 NICIF'IO NO TOTAL !tO

1 Curitiba 1 Parana 1 ESTAItO (Xl
------------------------------------------------------_._------
1940 127.278(1) i.236.276 10,3
1950 180.575 2.115.547 8,5
1960 361.309 4.2i7.763 8,4
1970 609.026 6.929.868 B,8
1980 1.024.975 7.629.392 13,4
1990 1.608.151 9.818.373 16,4
--------------------------------------------------------------
FONTE: IF'PUC- 1985. IBGE - Censos [Iellograficos, Parana -

1940, 1950, 1060, 1970 e 1980
*IPARIIES - Parana, 1990, Proiecao da Poeulacao

(i)Nao inclui os distritos de Colombo e Almirante Taman-
dare, que ell1940 faziallparte do Municipio de Curitiba

Na década de 60, tanto Curitiba como o Paraná apresen-

taram elevadas taxas de crescimento, com 5,2Y. e 4,8Y., respec-

tivamente, ao ano. Em 1970, Curitiba manteve o ritmo de

expansão registrado na década anterior, tanto que, dentre as

capitais brasileiras, foi a que apresentou o maior crescimento

relativo, numa propor~ão de 5,2Y. a.a., enquanto Salvador

crescia a 4,2Y. a.a., Belo Horizonte a 3,9Y. a.a., são Paulo a

3,6Y. a.a. e Porto Alegre a 2,4Y. a.a.; porém, o Paraná, nesta

década apresentou uma sensível queda, com o crescimento de

1,1Y. a.a. Durante a década de 80, segundo proje~ões do

IPARDES, estimou-se para o Paraná, uma taxa de crescimento de

2,5Y. a.a., indicando a perspectiva de redu~ão do ritmo de

evasão da popula~ão para fora do Estado, em rela~ão à década

anterior.
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De acordo com o censo demográfico do IBGE, em 1980, a

participação da população urbana de todos os municípios da Re-

gião Metropolitana de Curitiba (1.325.275 hab.) no total da

população urbana do Paraná (4.472.561 hab.) era de 29,6y'; isto

é, 14 municípios que representavam 4,7Y. do total dos municí-

pios do Estado detinham praticamente 1/3 da população urbana

total do Estado. Esse dado é indicador da importância conside-

rável da Região Metropolitana de Curitiba no processo de urba-

nização do Paraná.

A cidade de Curitiba contava, em 1970, com 609.026 ha-

bitantes; em 1980, com 1.024.975 habitantes, segundo o IBGE,

e, para 1990, a projeção é de 1.608.151 habitantes, segundo o

IPARDES. Esse crescimento acelerado nas duas últimas décadas é

resultado do crescimento vegetativo e, principalmente, da mi-

gração da população das zonas rurais para as zonas urbanas.

As projeções apontam também para a continuidade da ten-

dência manifestada na década anterior de esvaziamento do campo

e concentração nas cidades <tabela 5). Caso se confirmem as

estimativas, em 1990 perto de 71Y. da população paranaense

estará residindo no meio urbano.

TABELA 5 - POPULACAO RESIDENTE EM 1970 E 1980 E PROJETADA PARA 1990,
SEGUNDO A SITUACAO DE DOMICILIO, NO PARANA-----------------------------------------------------------------------

I POPULACAO
SITUACAO DE DOMICILIO 1-----------------------------------------------

I 1970 1 1980 I 1990
-----------------------------------------------------------------------
Rural
Urbana
TOTAL

4.425.490
2.504.378
6.929.868

3.156.831
4.472.561
7.629.392

2.800.544
7.017.829
9.818.373

-----------------------------------------------------------------------
FONTE: Para 1970 e 1980: IBGE. Censo delogratico Parana. 1970, Censo

demografico: dados distritais Parana 1980, v.i, t.3, n.1B; para
1990: IPARDES
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Curitiba, como sede político-administrativa do Paraná

concentra a maior parte dos servi~os do Estado. Constitui, as-

sim, um pólo de atra~ão não apenas para as cidades da sua

Região Metropolitana, mas também para o centro-sul do Estado e

norte catarinense, dos quais se deslocam contingentes popula-

cionais consideráveis à procura de melhores oportunidades de

trabalho e atendimento no setor de servi~os.

Por ocasião do censo demográfico do IBGE, em 1980, o

rendimento médio mensal das famílias residentes em Curitiba

concentrava-se na faixa de dois a cinco salários mínimos, 38%,

conforme a tabela 6, o mesmo ocorrendo com as famílias resi-

dentes na região metropolitana, 38% e, esta faixa de renda

também predominava no Estado, com 33%. Porém, este quadro

tomava outra 'fei~ão ao levarmos em conta a mediana dentro da

faixa de renda de dois a cinco salários, porque então, Curi-

tiba apresentava-se com 4,4 salários; a Região Metropolitana

com 3,9 salários e o Paraná com 2,4 salários, praticamente a

metade da renda mediana de Curitiba.

TABELA6 - RENDIHENTOHEDIO HENSAI.EK SIII..IIRIOKINIKO !tAS FAKIlIAS no PIIRANA, REGIAOHETROPOLITANAE CURI-
TIBA - 1980-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1 RENDIKENTOKEDIO HENSALFAKILIAR (EM SK)
I 1-------------------------------------------------------------------------------REGIAO I TOTALnE f Ate 1/4 1 De 1/4a 1/2 1 De 1/2ali De 1 a 2 1 De 2 a 5
I FAKILIAS 1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------1 I Abs. I ReI. 1 Abs. 1 ReI. 1 Abs. 1 ReI. 1 Abs. 1 ReI. 1 Abs. 1 ReI.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Parana 1.682.517 11.215 ,il 73.762 ,i4 264.573 ,12 456.234 ,27 559.671 ,33RKC 347.121 871 ,ee 4.883 ,il 16.806 ,i5 ó3.i82 ,i8 133.780 ,38
Curitiba 254.i7i 382 ,&& 1.788 ,01 8.116 ,t3 36.2&0 ,i4 96.171 ,38----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: IPPUC - 1985. IBGE - Censo Detografico, Parana - 1980 (continua)
(conclusaol-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I RENDIMENTOKEDIO KENSALFAKILIAR (EM SK)
1 1-------------------------------------------------------------------------------REGlAO 1 TOTALDE 1 De 5 a 10 I De 10 a 20 I Kais de 20 I Se. rendi.entol Set declama01 FAKILIAS 1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------
I 1 Abs. 1 Rei. 1 Abs. I ReI. I Abs. 1 ReI. 1 Abs. 1 Rei. I Abs. 1 ReI.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parana 1.682.5172&9.555 ,12 94.753 ,&6 42.420 ,t2 21.168 ,01 9.865 ,&&RKC 347.121 69.58-4 lei 35.312 ,1& 16.~~6 ,05 3.661 ,01 2.698 ,el
Curitiba 254.171 59.32& ,23 32.3&0 ,13 15.373 ,06 2.36i ,01 2.iU ,el-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Aproximadamente um terço das famílias com rendimento

médio mensal

em Curitiba.

acima de dez salários mínimos do Estado, residia

Mas, se por um lado a existência de famílias com

rendimentos mais altos na capital elevava a renda mediana, por

outro chamava a atenção a ocorrência significativa de famílias

com baixo rendimento, até dois salários,

até cinco salários, 56r. das famílias.

Em 1975, quando da instituição das regiões metropolita-

1Sr. das famílias e

nas, a capital do Paraná, era uma cidade pólo, cercada" por mu-

nicípios que mantinham uma certa autonomia em suas relações

reciprocas e também com Curitiba. Dez anos depois, os municí-

pios vizinhos se articulam em torno de uma grande malha ur-

bana polarizada por Curitiba e que extrapola seus limites,

bloqueando quase toda a possibilidade das antigas sedes muni-

cipais possuírem vida independente.
O rápido crescimento populacional de Curitiba a partir

dos anos 70 agravou a demanda por habitações e ocorreu simul-

taneamente a implantação do Plano Diretor pela prefeitura, com

a execução de infra-estrutura urbana em vários locais da ci-

dade. A maioria dessas obras implicaram uma valorização sig-

nificativa dos terrenos urbanos que, aliada a especula~ão imo-
biliária e a perda do poder aquisitivo da população de baixa

renda, tornou ainda mais remota a possibilidade de acesso à

moradia para essas camadas populares.



3 QUATRO MOMENTOS DA COHAB-CT

O período selecionado para o exame da atua~ão municipal

na área de habita~ão popular (1975-88) apresenta uma parti-

cularidade quanto à forma de ascensão ao cargo de prefeito. De

1975 a 1985, tem-se, por for~a constitucional, prefeitos no-

meados e de 1986 a 88, a gestão de um prefeito eleito pelo

voto direto.
Durante o Regime Militar os prefeitos das capitais eram

indicados pelos governadores dos seus respectivos estados. A

Constitui~ão Federal e Estadual davam ao governador o arbítrio

de nomear, condicionando esse ato à prévia aprova~ão da Assem-

bléia Legislativa para que a escolha fosse referendada pelos

representantes do povo.
Essa situa~ão pode configurar formas diferenciadas de

gerir a COHAB-CT, já que o prefeito nomeado não teria compro-

misso explícito com a popula~ão, ao contrário do prefeito

eleito pelo voto direto. Ainda assim, é válido confrontar as

diversas propostas de atua~ão na área de habita~ão popular.

Nas Diretrizes Gerais de Planejamento Urbano da Cidade

de Curitiba - 1979, da gestão Jaime Lerner, encontram-se, no

item Áreas de Atua~ão, estes objetivos:

• Implantação de pequenos conjuntos habitacionais (no .áxi.o,
200 unidades) em áreas previamente selecionadas, servidas por
infra-estrutura básica (água, drenagel), equipalento .inilo
(escolas~ centros de saúde) e servi~os essenciais (transporte
coletivo, ilu.ina~ão pública);
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• Estí.ulos a criação de conjuntos de lotes urbanizados, asso-
ciados ou não ao esque.a de casas elbrião, destinados a fa-
mílias com renda .ensal inferior a 2 salários mínilos
regionais;

• Implantação de projetos habitacionais junto a CIC, observando
sempre as características de uma vizinhança diversificada e
dotados de equipamentos comunitários básicos;

• Cria~ão de mecanismos institucionais visando a formação de
estoques de terrenos - subsidiando-os quando necessário - el
áreas a serem beneficiadas COI obras e serviços a cargo dos
poderes públicos, destinados, preferencial.ente, a construção
de moradias para a população de baixa renda;

• Proposi~ão de convênios envolvendo o Governo do Estado
(COHEC) e Municípios integrantes da Região Metropolitana de
Curitiba, visando a adotar ula política unifor.e e coerente
quanto à i.planta~ão de conjuntos habitacionais em suas
respectivas áreas de atua~ão, objetivando resguardar
interesses mútuos e proporcionar melhores condi~ões de vida à
população.

Na gestão de Maurício Fruet, 1983-85, também nomeado

apesar de ser do PMDB, a habita~ão mereceu um plano especí-

fico, a partir de um diagnóstico realizado sobre a questão,

com os seguintes objetivos:

o plano se propõe a atender:
a) a população que apresenta maior carenCla soc10-econO.lca,

se. loradia e deselpregada. Essa popula~ão constitui a
clientela de Programas de Assentamentos elergenciais, sob
forla de per.issão de uso, el lotes de do.ínio público não
destinados a equipalentos sociais;

b) a popula~ão favelada, cuja aspiração principal é a legali-
zação da posse do terreno, em áreas de domínio público, pro-
priedade particular e propriedade lista;

c) a população de nível de renda até 3 SH; excluída dos pro-
gralas habitacionais existentes.

A administra~ão Roberto Requião, prefeito eleito pelo

voto direto, que compreendeu o período 1986-88, entendia que:

a política habitacional estabelecida para o país, tel sido imposta de cila para baixo sempre a partir de

soluções tecnocratas, a laioria delas distantes das reais necessidades e aspirações populares.

E para enfrentá-la, propunha:
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1. Cria~ão ilediata do Fundo Municipal de Habita~ão que, COI
recursos proprlOS (percentual do or~a.ento lunicipal,
FINSOCIAL e outros) e gerenciado pelo município, desenvolve-
ria novos progralas de atendimento às famílias COI renda até
3 SH, atualmente à largem do Sistema Financeiro de Habi-
ta~ão.

2. Adequa~ão do estoque de terras da COHAB-CT, cOIPatibili-
zando-se o programa habitacional de interesse social ao
desenvolvilento urbano da cidade, utilizando-se preferen-
cialmente áreas já dotadas de infra-estrutura, servi~os
públicos e transporte coletivo.

3. Estímulo, aperfei~oalento do programa de autoconstru~ão
(Iutirões, banco de materiais de constru~ão, orienta~ão,
estudantil, etc.).

4. Elabora~ão de ula legisla~ão urbana específica para ilplan-
ta~ão dos programas habitacionais de natureza social, bel
COlO incentivo à participa,ão da iniciativa privada no
desenvolvimento destes programas.

5. Urbaniza~ão e legisla~ão das áreas públicas municipais COI
ocupa~ão consolidada e que ofereçam condi~ões para tais
ledidas e agilizar a negocia~ão COlOS proprietários de
áreas ocupadas, objetivando sempre o assentamento definitivo
de seus moradores.

Cada um privilegiava aspectos apontados como críticos,

segundo sua visão. Por exemplo, à época de Maurício Fruet pre-

feito, Curitiba, em função da crise econômica do país e da

absorção da população expulsa do campo, tinha como principal

problema o aumento do número de favelas e da quantidade de fa-

mílias que nelas moravam. Certamente, nisso se pautou a sele-

ção de seus objetivos para a habitação.

Há que destacar ainda que, mesmo após a "abertura polí-

tica" do país, as instituições de financiamento a nível fede-

ral continuavam centralizadoras, tanto na conformação de seus

programas como na distribuição de recursos que começam a ficar

cada vez mais escassos. Tal situação é claramente criticada na

gestão Roberto Requião, como na citação em que se refere à

política habitacional.

Por outro lado, pode ser observado que nenhum deles

estabelece metas quantificadas, talvez para não se comprometer



39

com números que a própria estrutura da COHAB-CT não consegui-
ria dar conta, porque é grande sua dependência do SFH, ou por-
que a arrecada~ão municipal estava praticamente toda comprome-
tida e outras fontes eventuais centralizadas a nível federal.
Assim, os resultados numéricos de cada gestão, a seguir apre-
sentados, podem ser justificados até certo ponto pelo próprio
desempenho da COHAB-CT, facilitado pela tradi~ão da cidade em
planejamento urbano.

Desde a sua criação até 1974, a COHAB-CT produziu 4.895
unidades, sendo 4.441 na càpital e 454 unidades nos demais mu-
nicípios da Região Metropolitana de Curitiba e no município de

Paranaguá, que apesar de não integrar a Região Metropolitana,
inclui-se na sua área de atuação <tabela 7).

TABELA 7 - RESUHO DA PRODUCAO DE HABITACOES DA COHAB-CT NO PERIODO 1967-88
----------------------------------------------------------------------------------------

1 UNIDADES EH CURITIBA IUNIDADES FORA DE CURITIBAI TOTAL
ANO 1-------------------------1-------------------------1-------------------------1 Quantidade 1 X 1 Quantidade I X I Quantidade I X
1967-74
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

4.441
---------------------------------------------------------------------------------------- 100

901
1.426

362
4.206
4.493
2.782
2.826
5.757

66
1.816

790
3.189
3.815

91 454

13
13
11
16
2

63
5

7
20

9 4.895
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

FONTE: Tabela A.1
----------------------------------------------------------------------------------------

100
100
100
87
87
89
84
98
37
95

100
93
80

649
676
356
534
130
112

90
251
958

901
, 1.426

362
4.855
5.169
3.138
3.360
5.887

178
1.906

790
3.440
4.773
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A partir de 1976, a Companhia apresenta ao final

de cada ano um relatório da quantidade de unidades produzida,

que sugere uma tendência e reflete, de certa forma, os efeitos

da conjuntura econ6mica no SFH, durante o período. Assim, de

1975 a 78, a sua produ~ão foi pequena, quando comparada com os

anos seguintes. Entre 1979 e 1983 ocorreu o período de maior

produ~ão, havendo um certo equilíbrio no número de unidades

construídas a cada ano. Foi também, a partir de 1979 que se

voltou a construir unidades em outros municípios, além de

Curitiba.
Em 1984, houve uma quebra no ritmo da sua produ~ão, que

passou a se mostrar desde então, inconstante. Duas razões

podem ter contribuído para este comportamento: a primeira de

ordem econ6mica, quando nos anos de 83 e 84, o BNH provocou um

descompasso entre os reajustes das presta~ões e do salário mí-

nimo (tabela 13); a outra, de ordem política, pois o prefeito

nomeado em 1983 era do PMDB, partido de oposi~ão à gestão

anterior. Isto implicou uma revisão na forma de condu~ão do
poder local e na mudança dos postos-chaves nos quadros de pes-

soal das institui~ões municipais, inclusive da COHAB-CT.
A aplica~ão dos recursos da COHAB-CT (tabela 8) concen-

trou-se durante o período analisado em Curitiba, com exce~ão

do ano de 1984, que foi atípico. Nesse ano, o volume de recur-

sos obtidos foi consideravelmente menor, em rela~ão aos anos

anteriores e posteriores e sua produção realizada fora de

Curitiba, no município de Mandirituba (tabela A.1).
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TABELA 8 - RECURSOS APLICADOS PELA COHAB-CT EM CURITIBA E OUTROS HUNICIPIOS DA SUA AREA
DE ATUACAO, fiE 1975 ATE 1988

(Valores e. UPC/VRF)
----------------------------------------------------------------------------------------

I VALORES PARA CURITIl!A I VALORES PARA OUTROS IVALORES TOTAIS APLICADOS
ANO I I HUNICIPIOS I PELA COHAB-Ct

1-------------------------1-------------------------1-------------------------
1 Abs. 1 X 1 Abs. 1 X 1 Abs. 1 X----------------------------------------------------------------------------------------

1975
1976 344.749,98 100,0 344.749,61 100
1977 426.708,17 10O,0 426.708,17 100
1978 60.881,6 100,0 60.881,6 100
1979 1.718.506,6 88,2 228.859,89 11,8 1.947.366,4 100
1980 2.301.243,4 89,1 282.294,14 10,9 2.583.537,4 100
1981 1.286.926,2 96,5 46.707,39 3,5 1.333.633,5 100
1982 1.388.129,2 85,4 238.356,85 14,6 1.626.485,9 100
1983 3.815.772,6 97,0 116.436,18 3,0 3.932.208,7 100
1984 29.484,52 31,9 63.061,88 68,1 92.546,40 100
1985 1.203.062,6 98,4 20.014,45 1,6 1.223.077,0 100
1986 377.601,46 100,0 377.601,46 100
1987 2.108.915,1 92,7 165.177,28 7,3 2.274.092,3 100
1988 3.440.020,0 85,0 604.975,28 15,0 4.044.995,1 100
----------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: Tabela A.i

A tabela 9 permite uma visão geral dos valores dos fi-

nanciamentos e do total das unidades produzidas em cada ges-

tão, do período considerado. Através dela, é possível deduzir

que o custo das unidades produzidas encareceu ao longo dos

anos, pois na gestão 79-83 foram produzidas 46Y. do total de

unidades das quatro gestões, com 37Y. do total dos recursos,

enquanto na gestão 86-88, com 33Y. do total dos recursos apli-

cados, a produ~ão foi de 25Y. do total das unidades.

Em termos de unidades produzid~s e de recursos para os

projetos, durante o período analisado, a COHAB-CT apresentou a
tendência constante de manter-se num determinado patamar de

atividades, com exce~ão da gestão 1975-79 <tabela 10).
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TABELA 9 - TOTAL DOS VALORES E DAS UNIDADES POR GESTAO MUNICIPAL NO PE-
RIOM 1975-88

GESTOES
1 VALOR 1 TOTAL UNIDADES
1---------------------------1---------------------------
1 Abs. 1 X 1 Abs. 1 X

-----------------------------------------------------------------------
1975-79
1979-83
1983-85
1986-88

TOTAL

832.339,75
7.491.023,2
5.247.832,1
6.696.688,8

20.267.884,00

4
37
26
33

100

2.689
16.522
7.971
9.003

36.185

7
46
22
25

-----------------------------------------------------------------------
100

FONTE: Tabela A.i e 7
*De 1967 a 1974 a COHAB-Ct produziu 4.895 unidades

TAl:LA 18 - PRODUCAO TOTAl E ACUKUl.ADA, VALOR TOTAl [lOS fINAHCIAHENTOS E ACUIIIJl.ADO, DA COIIAB-CT ENTRE 1915-88
iValor e. UPC/VRFl

-------_ .•....•-----------------------------------------------------------
1 PRDDUCAO I ACUHULADO I TOTAL POR GESTAO I VAlOR i ACUIIIlAlIO IVAlOR TOTAl POR GESTAO

ANO 1------------1-------------1--------------1------------I-----------------j--
I Abs. I X I Abs. I X 1 Abs. I X I Abs. I X I Abs. I X I Abs.

----------------------------------------------------------------------------------------------
i915
1976
1917
1978
1919
1989
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

991
1.m

362
4.855
5.169
3.138
3.369
5.887

178
1.996

790
3.449
4.773

5,3
2,2
9,5

13,2

2.327 6,4
2.689 7,4
7.544 28,8

12.713 35,1
15.851 43,8
19.211 53,1
25.098 69,3
25.276 69,8
27.182 75,1
27.972 77,3
31.m 86,8
36.185 lle,e

2.689

344.749,98
~26.1e8,17

M 66.881,6
1.947.366,4
2.583.537,4
1.333.633,5

46,0 1.626.485,9
3.932.288,7

92.546,40
22,0 1.223.177,0

377.611,46
2.27U92,3

25,O 4.044.995,1

1,7
2,1 771.458,15
,2 832.339,75

9,6 2.779.716,29
12,7 5.363.243,6&
6,6 6.696.877 ,10
8,9 8.323.363,00

19,4 12.255.572,00
,6 12.348.118,00

6,0 13.571.195,80
1,9 13.948.797,00

11,2 16.m .889,00
2M 20.267.884,09

3,8
4,0 832.339,75

13,6
26,3
32,9
46,9 7.491.823,2
68,3
69,9
66,9 5.247.832,1
68,8
se,e

lle,e 6.696.688,9

37,6

26,8

33,&

16.522

7.911

9.183------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: Tabelas A.l e 8

Para os momentos em que a produ,ão e o montante de re-

cursos não acompanham a tendincia dominante, existem expli-

ca,ões plausíveis. Assim, se os resultados da primeira gestão

foram pequenos em rela,ão às gestões seguintes, isto ocorreu

porque durante esse período, ainda refletiram na COHAB-CT os

efeitos institucionais vividos pelo BNH na sua fase de "esva-
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ziamento e crise". Tanto que já em 1979 é possível notar os

reflexos da etapa seguinte, de revigoramento, intercalada a

partir de 1984 por quedas bruscas de produ~ão e de recursos, a

meu ver, um novo ciclo do Banco, em razão das constantes

crises econômicas e incertezas com as quais o sistema vinha

convivendo há algum tempo. Essa nova fase é marcada por acon-

tecimentos importantes, como a extin~ão do BNH em 1986 e a

publicação da Resolução 1.469, em março de 1988, impedindo as

COHAB de continuarem no papel de agentes promotores do siste-

ma. Em mar~o de 1989, esta decisão foi

Resolu~ão 1.610.
Durante o período analisado, o custo das unidades pro-

revista, através da

duzidas foi gradativamente aumentando <tabela 11), apesar do

tamanho das unidades manter-se relativamente constante. Também

pode se destacar o custo das unidades construídas em Curitiba,

que em quase todos os anos, foi superior ao custo médio total

do ano correspondente. Para isso teria contribuído o custo dos

terrenos e da infra-estrutura de Curitiba em rela~ão aos muni-

cípios da sua Região Metropolitana.
Uma das características da maioria dos conjuntos im-

plantados pela COHAB-CT, a partir de 1979, foi a de localizá-

los na malha urbanizada de Curitiba. Isso evitou a segregação

dos conjuntos e contribuiu para integrá-los na região em que

se localizavam, possibilitando uma troca mais intensa com o

seu meio social e econômico. Os seus moradores dispunham desde

o primeiro momento de transporte para o trabalho, escola, vi-

zinhan~a, mercado e outros servi~os urbanos.
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TABELA 11 - MEDIA PONDERADA DO CUSTO EM UPC/VRF POR
UNIIlA[lECONSTRUIIIA PELA COHAIl-CT ENTRE
1975-88

1 CUSTO 1 1
ANO 1---------------------1 GESTOES 1 CUSTO

1 COHAB-CT I Curitiba 1 1
----------------------------------------------------
1975
1976 382,63 382,63
1977 299,23 299,23
1978 168,18 168,18 1975-79 309,53
1979 401,10 401,10
1980 499,85 512,18
1981 424,99 462,60
1982 484,07 491,20 1979-83 453,40
1983 667,95 662,80
1984 519,92 446,73
1985 641,70 662,48 1983-85 658,36
1986 477 ,97
1987 661,07 697,H
1988 847,47 901,71 1986-88 743,83
----------------------------------------------------
FONTE: Tabelas 7, 8 e 9

Os conjuntos, em sua maioria, foram implantados dentro

de uma visão de que a cidade deve permitir trocas espaciais,

dispondo de uma combina~ão de fun~ões nos seus diferentes

bairros, possibilitando aos seus moradores acesso àquilo que

precisarem naquela área.
A evolu~ão do salário mínimo, das presta~ões e da

infla~ão, durante os anos de 1975 até 88, é apresentada na

tabela 12. Os resultados obtidos na coluna da "Diferen~a" de

(B - D) indicam que até 1982 os reajustes do salário mínimo

foram superiores aos reajustes das presta~ões. Nos anos de
1983 e 84, esta rela~ão se inverteu, em decorrência do quadro

econômico recessivo e da política de arrocho salarial adotada.
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TABELA12 - EVOlOCAODO SALAR10K1N1KO, DA PRESTACAOE DA lh'FLACAO- 1975-88
--------------------------------------------------------------------------------

ANO
I SAlAR10 K1N1KO I PRESTACAO I lNFlACAO I
I----------------------j--------------------I------------I
I Valor I Reajuste Ânual X I lndicF I Reajuste Ânual X I lndice I Variacao Ânual X I lndice I
I A I i I C I [I I E I F I G I

Diferenca I
li - [11 I

I

RElacao
IGlEi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1975 494,4& te0 34,e0 1&& 29,4 lee l,ee
1976 712,S0 44,17 144 26,72 127 46,2 129 17,45 1,81
1977 1.127 ,2. 44,11 2eS 36,97 174 38,8 189 7,14 l,es

1978 1.449,6t 41,12 293 31,51 227 4&,S 263 11,61 1,16

1979 2.117,26 45,36 426 39,76 317 77,2 37e 5,6& 1,17
1986 4.149,61 96,92 839 55,16 491 111,3 655 41,86 1,33

1981 8.464,Bt le3,99 1.712 72,84 848 95,5 1.378 31,15 1,62

1982 16.biS, •• 96,28 3.359 89,t3 1.644 99,7 2.694 7,17 1,68

1983 34.776," 119,39 7.133 13t,42 3.696 211,e 5.379 21,13) 1,45

1984 97.116," 119,43 19.653 191 ,'5 11.756 223,8 16.729 11,62) 1,55

1985 333.12"" 242,80 67.371 -fI 235,1 54.168
1986 Bt4,t. I 141,35 162.599 65,0 181.515
1987 1.641,61 184,18 331.994 365,96 299.555
1988 8.712, •• 431,70 1.761.893 933,62 1.395.Bt5

---------
FONTE: ~DE-IPARDES/CEE

COAD- Atualizadora Fiscal ltda.
Relatorio de Pesquisa n.35/FGV. Habitacao popular: avaliacao ••• p.44

IPlano Cruzado
uNao foi possível obter ínforncoes

Em 1985, o BNH se vê obrigado, em fun~ão da pressão dos

mutuários, a rever os critérios para o reajuste das pres-

tações. E desde então, esses critérios têm sido alterados

periodicamente, dadas as constantes mudanças na política

salarial.
A coluna "Prestação" ficou incompleta a partir de 1985,

em razão das várias situações adotadas pelo BNH, para a corre-

ção das prestações, desde esse momento. A partir de 1986 todos
os planos até então existentes são extintos, e os novos con-

tratos, inclusive para a faixa popular, passaram a ser feitos

somente com base no Plano de Equivalência Salarial PESo

Durante esse ano, a política salarial estabelecia duas datas-

base para os reajustes salariais e as presta~ões deveriam ser

corrigidas dois meses após os reajustes salariais, nas mesmas
propor~ões ou de acordo com a data estabelecida no contrato,

para os mutuários que não alteraram os seus contratos. Em
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1987, uma das datas-base foi cancelada, passando a vigorar o

novo indexador chamado "gatilho". Em 1988 os reajustes foram

de acordo com a evolu~ão da URP e em 1989 entrou em vigor o

IPC menos cinco por cento. As presta~ões continuam sendo

corrigidas sempre 60 dias após os respectivos reajustes das

datas-base.
A rela~ão (G/E) mostra que atj 1982, o QQ entre a pres-

ta~ão e a infla~ão se ampliava, favorecendo os mutuários. Mas

a partir de 1983, não j mais possível amenizar os efeitos da

inflação, compatibilizando-os com a capacidade de pagamento

dos mutuários, os quais passam a comprometer maior parte dos

seus rendimentos no pagamento das prestações. Esta situação

provoca um crescimento do n~mero de mutuários inadimplentes em

todo o sistema.

3.1 PERÍODO DE 1975 A 1979 - GESTÃO SAUL RAIZ

O então governador do Estado, Ja~me Canet J~nior indi-

cou o engenheiro Saul Raiz para o cargo de Prefeito Municipal

de Curitiba. O seu nome foi aprovado na Assembljia Legislativa

pela bancada majoritária da extinta ARENA. Os deputados do

antigo MDB, minoritários, se abstiveram de votar.
O candidato foi apresentado e sabatinado em sessão es-

pecial na Assembljia Legislativa, não apresentando Plano de

Governo.
Nesta gestão, a COHAB-CT produziu o'total de 2.689 uni-

dades, entre casas, apartamentos e lotes, conforme as infor-

ma~ões da tabela 9, o que veio a corresponder a 7Y. de toda a

produ~ão das quatro gestões analisadas.
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o valor total de financiamento para a construção dessas

unidades foi de 832.339.75 UPC, ou seja, 4X do total do valor

dos financiamentos no período de 1975-88. O valor médio por

unidade nesta gestão foi de 309,53 UPC <tabela 11), abaixo

portanto do limite vigente na época, que estabelecia o teto em

500 UPC. Uma das possíveis razçes para estes valores terem

ficado abaixo do limite consiste no fato de os projetos terem

sido elaborados na época em que o limite vigente, 320 UPC,

ainda não tinha sido alterado.
Durante esta gestão os índices para o reajuste de salá-

rio mínimo foram sempre superiores aos índices de correção das

prestações, tabela 12, e a inadimplência nunca chegou a ser

preocupante.
Em 1977 é implantado um cadastro de inscrição perma-

nente, utilizando-se de "normas e critérios para inscrição,

seleção e classificação de candidatos à aquisição de unidades

habitacionais", segundo o Relatório Geral de Atividades de

1977, da Prefeitura Municipal de Curitiba. No final desse ano

estimava-se uma demanda de aproximadamente j~4.000 interessados

em obter um financiamento e em 31 de dezembro de 1978, o ca-

dastro indicava o total de 20.786 inscritos.

3.2 PERÍODO DE 1979 A 1983 - GESTÃO JAIME LERNER
Saul Raiz renuncia ao cargo de prefeito por razões até

hoje não totalmente esclarecidas. Um dos motivos apontados era

de ordem política, já que Saul Raiz aparentemente não concor-

dava com algumas composições políticas do futuro governador,

Ne~ Braga, que assumirira o cargo em 15 de março de 1979.
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o novo governador logo que empossado, indica o nome de

Jai~e Lerner para a prefeitura de Curitiba e da mesma forma

que seu antecessor, Jaime foi mais uma vez nomeado. Sem dú-

vida, pesou nesta decisão o bom desempenho de Jaime quando

prefeito de Curitiba no período de 1971 a 75, ocasião em que

implantou as primeiras etapas do novo plano diretor da cidade.

Essas medidas de interven~ão foram implantadas num momento

decisivo para Curitiba e resultaram em mudan~as altamente

favoráveis no seu desenho urbano, o que mais tarde acabou dis-

tinguindo Curitiba de todas as demais capitais brasileiras e

deram a Jaime Lerner a proje~ão de urbanista que desfruta at~

hoje.

Ao assumir a prefeitura de Curitiba, uma das primeiras

medidas de Jaime Lerner foi a de estabelecer um novo plano com

as diretrizes gerais de planejamento urbano para a sua gestão,

onde contemplava o setor de habita~ão popular, como já foi

visto anteriormente, de maneira muito peculiar. Procurava

construir conjuntos com um

máximo 200, integradas no

número reduzido de unidades, no

contexto urbano. Era uma concep,ão

nova para os conjuntos populares, at~ então construídos em

locais distantes, desintegrados da malha urbana e que tornava

difícil a instala,ão dos equipamentos urbanos necessários para

oferecer condi,ões de moradia adequadas, como, por exemplo,

transporte, escola, lazer e alguns servi,os: um posto m~dico,

um pequeno mercado, etc., al~m da instala,ão das redes de água

e esgoto, luz e telefone.

Apesar da centraliza,ão e dependência da COHAB-CT, em

termos de recursos financeiros, das quatro gestões analisadas,

esta foi a que pôde dispor do maior valor de recursos para
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financiamentos, 37r., e foi também a que construiu o maior nú-

mero de unidades, 46r. das unidades no período analisado; por-

tanto, quase a metade do total de unidades das quatro gestões

<tabela 9).

Uma combin~ão de fatores favoreceu o desempenho ímpar

da gestão, entre os quais o fato de a gestão de certa forma

ter coincidido com um momento econômico favorável, tanto para

o SFH quanto para as COHAB, e nesse particular o bom desem-

penho institucional da COHAB-CT, que inovou pelo aspecto téc-

nico e foi eficiente ao pleitear os recursos necessários para

os seus projetos.
A partir desta gestão é possível atender novamente os

municípios que integram a sua área de atua~ão, conforme as ta-

belas 7 e 8, o que demonstra a preocupa~ão dos técnicos envol-

vidos no setor de não concentrar em Curitiba a solu~ão para o

problema de moradia das popula~ões carentes da sua Região

Metropolitana.
Nesta gestão é adotada a estratégia de estoque de áreas

para a constru~ão de unidades habitacionais compatibilizando-a

com a demanda, em 31 de dezembro de 1981 a COHAB-CT possuía

3.703.711,04 metros quadrados. Um dos indicadores de que a de-
manda habitacional poderia se arrefecer, se a COHAB-CT pudesse

manter o nível de atividades demonstrado nos primeiros anos da

gestão, é a redu~ão do número de inscritos no seu cadastro,
que passa de 32.926 inscritos em 31 de dezembro de 1979 para

22.992 inscritos em 30 de dezembro de 1980. Porém, em 31 de

dezembro de 1981, o número de inscritos sobe a 33.315, mas,

ainda assim, há uma certa estabilidade sobre a demanda, pois
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em 31 de dezembro de 1982,

31.733.

o número de inscritos era de

Nesta gestão há uma preocupa~ão especial da Companhia

na promo~ão de atividades sociais nos divesos conjuntos im-

plantados, tais como: cursos profissionalizantes, mutirões

para melhorias comunitárias, reuniões de instala~ão de condo-

mínios, com associa~ões, cursos com diferentes objetivos,

clubes de mães e outros eventos.
Como se privilegiam as faixas salariais de três a cinco

salários mínimos com unidades prontas, procura-se destinar os

recursos do Programa de Financiamento para Constru~ão, Amplia-

~ão e Melhoria - FICAM -, para as famílias com renda entre um

e três salários. A a~ão da COHAB-CT nesse sentido se dá como

uma forma compensatória para não excluir da sua clientela

famílias com menor rendimento.

3.3 PERÍODO DE 1983 A 1985 - GESTÃO MAURÍCIO FRUET

Da mesma forma que nas duas ocasiões anteriores, o pre-

feito de Curitiba, era mais uma vez nomeado pelo governador do

Estado, como nas outras capitais do país. Assim, o então depu-

tado federal Maurício Fruet teve a sua indica~ão pelo governa-

dor José Richa aprovada pela Assembléia Legislativa do Paraná.

A diferen~a, porém, estava na bancada majoritária, agora do

PMDB, antes partido da oposi~ão.

Na ocasião, as críticas feitas ao PMDB foram com rela-

~ão as suas prega~ões nas campanhas eleitorais, em favor das

elei~ões diretas inclusive para prefeitos das capitais. Mas,

ao invés de aguardarem a vota~ão da "emenda Benevides" que

tramitava pelo Congresso Nacional, e estabelecia elei~ões
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diretas nas capitais, nomeavam o prefeito do mesmo modo que

tanto criticaram.

Os dois primeiros anos desta gestão, 1983-84, coincidi-

ram com um dos momentos mais difíceis na história do SFH e das

COHAB, quando o BNH decide reajustar as prestações com índices

superiores aos utilizados pelo governo para o reajuste do

salário mínimo. Este fato implicou um abrupto crescimento da

inadimplência e pela primeira vez a COHAB-CT vê o seu cadastro

de inscritos reduzir-se a zero. Tanto que no Relatório anual

de atividades da Prefeitura Municipal de Curitiba, referente

ao ano de 1983, h á o se gu inte re g is tro , na P ás in a 172: INADIH-

PLÊNCIA - Procurando melhorar o índice de inadimplência, a COHAB-CT proloveu sorteio de 5 casas a ser

efetivado el fevereiro/84, sendo iniciada a divulga,ão el dezembro/83. Das presta,ões vencidas no lês, e.

dezembro houve um aumento de arrecadação de 33X em relação a novembro (•••• )

Em decorrência do esvaziamento do seu cadastro, pela

primeira vez na sua história, a COHAB-CT se vê obrigada a fa-

zer propaganda das suas unidades prontas e que sem candidatos

a um financiamento come,am a formar um estoque. Os meios de

comunica,ão utilizados para a divulga,ão de seu estoque foram

os jornais, rádio e televisão. Nessa ocasião a COHAB-CT se

volta para os candidatos com renda superior a três salários

mínimos, como uma forma de maior garantia para o retorno dos

seus financimentos.

Esta gestão transcorre durante um período conturbado,

pois além da mudan,a de orientação política a nível municipal,

implicando a mudan,a dos cargos de dire~ão e nos quadros téc-

nicos dos diferentes departamentos e órgãos municipais, o BNH

come,a a dar sinais evidentes da instabilidade do sistema.
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Todas as unidades concluídas no ano de 1983 tiveram os

seus contratos de financiamento aprovados ainda na gestão an-

terior, conforme as tabelas A.1, 7 e 8, portanto os resultados

desta gestão aparecem, efetivamente, nos anos seguintes. No

período estudado, o ano de 1984 foi o que apresentou a menor

produ~ão e volume de financiamentos, porém as evidências de-

monstram que, independente dos esfor~os no sentido de estabe-

lecer um ritmo de produ~ão compatível com suas propostas de

governo, a concretiza~ão destes planos na área de habita~ão

popular, transcendia a esfera municipal, particularmente em

termos de recursos; situa~ão, aliás, com que as outras gestões

também se defrontaram, mas num contexto econômico e político

diferente.

3.4 PERÍODO DE 1986 A 1988 - GESTÃO ROBERTO REQUIÃO

Depois de 23 anos, os curitibanos voltaram a ter a

oportunidade de eleger novamente o seu prefeito, pelo voto di-

reto. O candidato eleito, Roberto Requião, dava continuidade à

gestão anterior, era do PMDB e tinha concorrido ao cargo junto

com mais três candidatos, um dos quais já tinha sido prefeito

de Curitiba em duas gestões passadas, Jaime Lerner.
No seu início, 1986, esta gestão transcorreu com rela-

tiva estabilidade, pois, por decreto, as taxas inflacionárias

foram contidas a níveis relativamente baixos. E num curto es-

pa~o de tempo o rápido crescimento do salário real desencadeia

um aumento na demanda por habita~ões populares. Assim, a

COHAB-CT teve ampliado o seu cadastro de inscrições perma-

nentes, mas a oferta permaneceu limitada, dada a escassez de

recursos e as indefinições com que o sistema convivia.
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No final de 1986, a inadimplência se reduziu, apresen-

tando a seguinte tendência: em 1983 - 30X, em 1984 - 30X, em

1985 - 22X e em 1986 - 15X.
Apesar das restrições com que se defrontava, agravadas

pela extinção do BNH e pela morosidade da CEF com relação às

definições do SFH, a COHAB-CT continuou a gestionar junto à

CEF para de algum modo atender a sua demanda. Estes esforços

se comprovam com o número de unidades produzidas e o volume de

recursos obtidos em 1987 e 88, cujos valores estão 9r6ximos

daqueles do início dos anos 80. É importante ressaltar que ao

longo do período, o custo das unidades aumentou <tabela 11).

Ao encerrar o ano de 1988, a COHAB-CT contava em seu

cadastro de inscrições permanentes com 31.376 inscritos em

Curitiba e com 8.903 nos municípios da Região Metropolitana,

totalizando 40.279 pessoas aptas a financiar uma moradia.

Diante das dificuldades encontradas para adequar a

COHAB-CT a um ritmo de atividades compatível com a sua deman-

da, esta gestão dedicou-se sobremaneira à atividade de regu-

larização de loteamentos irregulares ou clandestinos. Esta

tarefa coube ao Departamento de Desenvolvimento Social - DDS-,

e foi mais uma alternativa utilizada para amenizar o problema

habitacional sem envolver, na medida do possível, outras

esferas de governo.



CONSIDERACõES FINAIS

As gestões municipais em Curitiba na area de habita,ão

popular, durante o período analisado, estiveram constantemente

atreladas ~ nuan,as do governo federal. Assim, as unidades

produzidas em cada gestão são frutos dos momentos em que tanto

a COHAB-CT como o BNH/CEF puderam dispor de dois ingredientes

indispensáveis para atingir os seus objetivos: vontade polí-

tica e recursos financeiros para o financiamento de programas

em habita,ão para o mercado popular.

É importante destacar que nas conjunturas de crise e

recessão, ,so vontade política não era suficiente para atender

~ questão, pois o sistema tinha sido estruturado em bases

financeiras e dependia desses recursos para continuar se man-

tendo. Este, aliás, tem sido um nó górdio na vida institucio-

nal da COHAB-CT, e por extensão das demais COHAB, sua extrema

dependência financeira do SFH.

A tradi~ão em planejamento urbano que Curitiba tem de-

monstrado possuir, não foi suficiente para que as gestões mun-

cipais resolvessem os problemas habitacionais que com o passar

dos anos têm se acentuado. Porém, o que se percebe é que todas

as gestões analisadas procuraram imprimir um caráter parti-

cular no tratamento da habita,ão popular, demonstrando sua

preocupa,ão com a questão.

Assim, na primeira gestão do período tratado, a de Saul

Raiz, a qual coincidiu em parte com o período de revigoramento:
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das COHAB, as suas realizações, apesar de modestas quando com-

paradas com a gestão seguinte, refletem o seu empenho em par-

ticipar dessa nova fase da política habitacional brasileira. A

sua atuação abriu caminho para o seu sucessor e os resultados

não foram maiores em razão dos percalços que marcaram a sua

administração, como a sua renúncia em pleno mandato. Saul

sucedeu a primeira gestão de Jaime Lerner e sabiamente deu

continuidade às obras do plano diretor iniciadas pelo seu

antecessor, entre elas o tratamento dispensado ao problemas

habitacional. É desta gestão o primeiro programa de desfave-

lamento (Capanema) em Curitiba.

A gestão

COHAB-CT, não

de Jaime Lerner foi um marco na história da

pela profusão de recursos, mas pelas inovações

oportunas, que longe de serem ousadas ou dispendiosas, foram

práticas e eficientes. A estratégia de estocar áreas com o

intuito de se antecipar à especulação imobiliária, visando ao

barateamento das unidades produzidas e a mudança na concepção

dos conjuntos populares, até então constru~ões com um grande

número de unidades padronizadas e distantes dos equipamentos

urbanos, dando espa~o a conjuntos em menor escala e integrados

à malha urbana, surpreenderam.

expectativas.
O mérito desta gestão consistiu em observar a máxima:

E seus efeitos foram além das

"cada caso é um caso", e portanto é necessário estudar qual

a solu~ão mais adequada, antes de se adotar modelos pré-

concebidos.
Poderia se ter a falsa impressão que a habitação popu-

lar foi relegada a segundo plano, uma vez que o prefeito por

ter sido nomeado estaria indiferente aos problemas das classes
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populares. Mas esta hipótese é pouco provável; dificilmente

uma gestão teria a efetividade social que esta alcan~ou, sem

dar a habita~ão popular

governo.

As gestões seguintes foram do PMDB,

lugar de destaque na sua agenda de

impregnadas pelo

espírito democrático da Nova República e preocupadas com as

desigualdades sociais, interessadas na participa~ão popular e

com as classes menos favorecidas. Por isso, suas propostas de

governo contemplavam todos os setores das políticas sociais,

inclusive o de habitação popular e principalmente as classes

menos favorecidas.
A gestão de Maurício Fruet, apesar do empenho em reali-

zar as propostas contidas no seu plano, montado de acordo com

as reinvindicações da população, transcorreu num momento de

escassez de recursos, o que sem dúvida prejudicou o seu desem-

penho. A implementação do Fundo Municipal de Habitação, pro-

posta cogitada nesta gestão e na seguinte, nem sequer saiu do

papel.
A gestão de Roberto Requião viveu uma conjuntura não

muito diferente da do seu antecessor, com a extinção do BNH e

o impedimento das COHAB de continuarem como agentes promotores

do sistema, medida posteriormente revogada.
Nesta gestão, procurou-se enfatizar os programas alter-

nativos, por implicarem menores custos e se voltarem para

as camadas de baixíssima renda. Mas nem assim foi possível

reduzir a distincia entre a oferta e as necessidades habi-

tacionais.
Vale ressaltar que a questão da habitação popular no

Brasil foi conduzida com um caráter centralizador e estrutu-



57

rada, unicamente, em bases financeiras. Adotou-se uma visão

muito simplista para se resolver uma questão permeada por

outras igualmente complexas e importantes, tais como: o modelo

de desenvolvimento econômico a ser adotado, o nível de distri-

bui~ão de renda da popula~ão e como tratar as reformas agrária

e urbana. Por isso, as a~ões municipais atuaram sempre sobre

os efeitos e não sobre as causas do que efetivamente seriam os

seus problemas.

Por outro lado, pode-se dizer que há uma homogeneiza~ão

de comportamento entre os municípios e o governo federal em

rela~ão à questão da habita~ão popular, porquanto tanto um

como no outro não. há efetivamente uma preocupa~ão no sentido

de considerar as políticas sociais como direito e condi,ão de

cidadania.



ANEXO 1



TABElA A.l - INFIJRHACOES GERAIS DE PRUDllCAO DA COHAB-CT - 197&-88
(EI IJ'C/VRFl

-------------------------------.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMO OBRA BAIRRO I TIPO I TOTAl I PROGRAItA I FINANCIAMENTO I INICIO I COHClUSAO I VALOR I CUSTO MEDIO

I I I I I I I FINANCIAMENTO I POR UNIDADE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
197& Mal. Rondon CIC AP 5&. PlANHAP BNH 1976 18.19.76 226.585,3' 414,62

Olaria Calpina Siqueira_ CA 8. PlAHHAP BHH 1976 3"'9.76 29.131,61 362,89
Paineiras Darreirinha CA 261 PI.AHHAP BNH 3"'6.7& 31.19.78 89.131,17 341,51

TOTAL 911 344.748,98 382,&3

1977 Area 14 Cajuru CA 6. PlANHAP BNH 1977 11.11.78 7.218,6' 121,31
Arn 18 Boqueirao CA 38 PLAHHAP BNH 1977 lt.1'.78 4.571,78 121,31
Area 11 Xaxil CA 51 PlANHAP BNH 1977 11.11.78 6.135,81 121,31
Arn 13 Alto Boqueirao CA 1•• PlANHAP BNII 1977 11.413," 114,73
Arn 14 11 etapa Alto Boqueirao CA 61 PlANHAP BNH 1977 11.13.8' 6.357,1' 1.4,21
Gmados Pinhtirinho CA 118 FtANHAP BNH 1977 11.18.79 15.134,34 14t,13
Oswaldo Cruz I CIC CAlLT 831 PlANHAP BNII 1977 327.&68,37 394,31
Ouro Preto - Ctba Vish Alegre LT 57 Outra faixa Recursos proprios

de renda da COHAB-Ct
Sh Efigenia 11 Bamirinha AP 12. PLANHAP BNII 1977 11.11.78 48.149,27 411,24

TOTAl 1.426 426.788,17 29M3

1978 Area 1. M!ia lua Boqueirao CA 58 PlANHAP BNH 15.13.78 lU5.88 9.167,74 158,16
Area 14 2iltt apa Alto Boqueirao CA 39 PlANHAP BNH 1978 1979 6.466," 165,88
Hortencias Alto Boqudrao CA 123 PlANHAP BNH 1978 11.11.79 22.286,71 181,19
Pinheirinho Pinheirinho CA 142 PlAHHAP BNH 19.18.78 1"'7.81 22.961,17 161,79

TOTAl 362 61.881,6' 168,18

1979 Anita Garibaldi Damirinha ti 4•• PlANHAP BNH 18.17.78 1"'7.8' 129.999,45 325,.e
Eucaliptos I Alto Boqueirao CA 338 PlANHAP BNH 15.'3.78 lU3.8i 129.568,25 392,61
Fmao Dias Sao Bras CA 3&9 PlANHAP BNH 21.12.77 .7.79 151.91e,66 491,62
Oswaldo Cruz 11 CIC CA 83. PlANHAP BNH 1979 198e 3e5.188!~5 367,7'
Paequrre Novo Mundo AP 272 PLANHAP BNH 18.'8.78 .8.79 137.115,5. 514,16
Paranaensr Alto Boqudno CA 358 PlANHAP BNH 24.t4.78 3••• 4.79 115.676,96 323,12

(continua)
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANO OBRA BAIRRO I TIPO I TOTAL I PROGRAHA I FINANCIAMENTO I INICIO I CONCLUSAOI VALOR I CUSTO HEDIO

I I I I I I I FINANCIAHENTO I POR UNIDADE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par igot dI! Souza Sitio Cmado CA t."3 PLANHAP BNH 24.12.78 13.79 467.642,96 466,24
Saturnino dI! Brito Alto Boqul!Írao CA 359 PLAHHAP BNH 14.14.78 ·lU2.Si H1.66t,26 311,13
Tiradl!ntl!S Alto BOqtll!irao CA 345 PLANHAP BNH 21.12.77 11.12.81 169.762,29 49M6

TOTAL el 4.216 1.718.586,69 408,58
Curitiba

Albina G. UinhesH CalPo Largo CA 89 PlAHHAP BNH 11.18.79 lU7.89 7.787,45 97,34
Joaquil C.T. Ferreira CalPo Largo CA 316 PLAHHAP BNH 11.12.79 12.79 199.921,52 359,22
Salalbaia Paranagua CA 263 PLANIW' BHH 2U9.77 lU9.i9 Hl.15l,92 422,63

TOTAL fora 649 228.859,89 35M3
de Curitiba

TOTAL 4.855 1.947.366,48 4.1,11

1981 Ancia Alto Boqul!Írao CA 23 PROHORAR BNH 21.15.8' lU8.81 U99,26 178,23
Azalea Sitio Cercado AP 168 PLANHAP BNH 2"'1.79 1"'4.81 96.914,34 576,87
Bairro Alto Bairro Alto AP 352 PLANHAP BNH '6.11.79 11.13.81 199.885,96 539,45
Barigui CalPO COIprido AP 272 PLANHAP BNH 22.12.79 22.14.89 141.694,88 517,26
Erico UerissilO Alto Boqueirao CAlAP 613 PLANHAP BNH 22.12.79 11.19.81 293.512,82 486,75
Euc lides da Cunha Alto Boqueirao CAlAP 698 PLANHAP BHH 22.'2.79 11.89.81 335.255,14 485,88
hundinha hzendinha AP 336 PLANHAP BNH 11.17.79 11.13.81 177.588,39 528,54
FOrlosa Fmndinha AP 288 PLANHAP BHH 31.83.81 IU2.81 175.553,66 689,56
Honteverdi Sta Felicidade CAIAI' 437 PLANHAP BNH 24.17.79 11.13.81 216.351,84 495,18
Piquiri CalPo COlprido CAlAP 142 PLANIlAP BHH 26 ••1.8. 11.12.81 83.857,79 59e,s5
Platanos Sitio Cercado CA 122 PlANHAP BHH 15.12.78 lUS.81 59.845,13 49M3
Salgueiros Sitio Cercado CA 417 PLAHHAP BNH 22.82.79 lU8.81 283.802,24 486,82
Sh Candida Atuba CA/AP 171 PLANHAP BNH 13.16.79 11.11.81 78.651,16 459,94
Uberaba I e 11 lIberaba AP 121 PLAIIIIAP BHII 23.13.79 1"'2.81 57.637,3. 486,31
Vila Velha CalPo eolPr ido AP 352 PLANHAP BHH 14.11.79 11.14.81 188.396,24 535,22

TOTAl " 4.493 2.3tl.243,4t 512,18
Curitiba

Graciosa Piraquara AP 161 PLANHAP BHH 14.11.79 1"'4.81 13.293,27 458,88
Ind!p!ndencia Araumia CA lH PLAHHAP BHH 27.'3.79 11.18.81 38.638,62 386,39

(continuaI
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANO OBRA BAIRRO I TIPO I TOTAL I PROGRAHA I FINANCIAHENTO I INICIO I CONClUSAO I VALOR I CUSTO HEDIO

I I I I I I I FINANCIAHENTO I POR UNIDADE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hanoel Bandeira Arauc aria CA 416 P\.AHHAP BNH 22.12.79 11.13.81 171.362,25 4'9,52
TOTAL fora 676 2B2.294,14 417,59
de Curitiba

TOTAL 5.169 2.5B3.537,49 499,Bl

1981 Araguaia Capa0 da I.buia CAlAP 113 PlANHAP BNH 17.17.0& 1&.89.02 52.197,'2 461,92
Bele. Boqueirao CAlAP 39. PlANHAP BNH 2••• 3.0. 1'.11.01 144.457 ,52 378,48
Buriti Cmo COlPrido AP 464 PlANHAP BNH 15.83.0. 1&.11.81 385.923,9& 659,32
CiIIPO CoIprido CIC AP 176 PlANHAP BNH 21.15.81 1••1tOl UB.t21,99 67MB
CiIIPonesil CIC CAlAP 2B9 PlAHHAP BNH 29.87.0& 18.04.02 150.162,75 519,59
Coqueiros I Sitio Cercado CA 126 f'ROHORAR BNH 14.18.01 U.U.Bl 32.959,35 261,5B
Coqueiros 11 Sitio Cercado CA 74 PROHORAR BNH 26.12.81 lU7.B2 15.802,71 213,55
Coqueiros IJI Sitio CtTCildo lT 132 PROHORAR BNH 1"'6.B2 28.275,18 153,6.
GTillados 11 Pinheirinho CA 42 PROHORAR BHH 16.1'.8& 11.89.81 18.643,31 253,41
Guapore Sit io Cercado CAlAP 411 PlANHAP BNH 31.n.8. 1'.12.81 254.501,64 619,22
Novil Or leans CIC II 49 PROHORAR BNH 24.19.8& 11.88.02 0.921,75 182,0B
f'al.eiras Tatuquara CA/lI 3t3 PROHORAR BNH 24.19.8. 13.81 89.136,07 294,18
Puita Fmndinhil CAlAP 82 PLANHAP BNH 11.17.0e 11.&5.82 45.674,28 557,90
Trindade Cajuru CA 131 PROHORAR BNH 19.93.81 lUt82 3B.249,t9 291,98

TOTAL ri 2.782 1.286.926,2& 462,60
Curitiba

Arapongas Sao Jose dos Pinhais II 115 PROHORAR BNH 11.89.82 15.~26,72 134,14
Cilstro Alves SilO Jose dos Pinhilis II 111 PROHORAR BHH 11.88.82 14.368,85 13e,55
GUilTilni Silo Jose dos Pinhais II 131 PROKORAR BNH 11.89.82 16.919,82 129,16

TOTAL fora 356 46.7t7,39 131,20
de Curitibil

TOTAL 3.138 i.333.633,5e ~25,.'
(continua)
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ANO OBRA BAIRRO I TIPO I TOTAl I PROGRAHA I FINANCIAHENTO I INICIO I CONCLUSAO I VALOR I CUSTO Hmo

I I I I I I I FINANCIAHENTO I POR UNIDADE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1982 Abaeh Boa Vista CAlAP 364 PlANHAP OHH 28.12.81 lU7.82 211.268,95 552,94

Bandeirantes Cajuru AP 188 PLANHAP BNH 91.11.81 30.07.82 128.318,5. 639,95
Bar igui I e II CIC CAIU 456 PROHORAR BNH 61.716,76 137,15
Bororos Cajuru AP 16 PlANHAP CEF '1.18.81 11.85.82 11.973,66 748,35
Bracatinga Pilarzinho CAlAP 169 PlAHHAP BNH 16.15.81 18.04.83 82.092,58 485,75
Fernando de Noronha Boa Vista AP 64 PlANHAP BHH 81.11.81 18.12.82 48.785,26 637,27
Iguacu Cajuru U 247 PlAHHAP FICAH III 76.579,80 310,80
!tapoa Capa0 da I.buia CAlAP 117 PlANHAP BHH 11.1t.Bl 18.02.83 58.334,61 498,59
Jurua Cajl1ru CAlAP 68 PlAHHAP BHH 11.11.81 11.12.82 33.480,18 491,18
Haceio Cajuru AP 6. F'lANHAP BHH tu ••81 le.t2.B2 35.755,25 595,92
Pmti I CIC LT 144 - FICAH III 44.461,'. 318,75
Petropo1is Ubmba AP 352 PlANHAP CEF '1.1'.81 13.18.82 394.384,'1 1.121,18
Porto BrIo CIC lT 99 - FICAH III 3'.69'," 310,t0
Ribeirao CIC lT 167 - FICAH m 51.778,18 311,"
Sanml0 Pinheirinho lT 97 PROHORAR BHH 18.09.82 9.229,27 95,15
Sao Leonardo I CIC LT 74 - FICAK III 22.958,5' 31e,25
Terezina Cajurl1 CAlAP 131 PlANHAP CEF 11.18.81 20.11.82 106.290,82 817,62
Ubmba m Ubmba LT 21 - FICAH m 6.219," 31t,95

TOTAL e. 2.826 1.38B.129,28 491,21
Curitiba

Faxinal Sao Jose dos Pinhais CA 178 PlAHHAP BHH 1"'7.83 57.e41,63 320,46
Potigum Sao Jose dos Pinhais CAlAP 87 PlAHHAP BNH 11.11.81 11.11.83 41.722,33 479,57
Xingu Sao Jose dos Pinhais CAlAP 269 PlAHHAP Noml 38.12.8' lUB.82 139.592,89 518,93

TOTAl fm 534 23B.356,85 446,36
de Curitiba

TOTAL 3.368 1.626.4B5,98 4B4,07

1983 Abade II Boa Vista CAlAP/LT 592 PlAHHAP BNH FICAH IV &2.18.B2 lU9.83 247.2Bl,71 m,7e
Atenas CIC - Norte CAIAr 67. PlANHAP BHH 38.88.82 lU2.B4 44'.188,78 657,80
A119USta CIC - Norte CA/AP/LT 1.195 PlANHAP CEF + FICAH IV 12.17.82 23.87.83 1.865.666,.' 973,21
Caicara Sao Braz CA/AP 117 PLANHAP BHH 81.85.82 lU8.83 73.1t6,79 624,84

(cont inua)
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CalPo de Sintana TA CalPo Santana CA 6. PLANHAf' BHH 11.11.83 12.611,76 211,18
Cananeia Setor A.B. CIC - Norh CA/AP 593 PlANHAP BNH 2"'7.82 1U1.8~ 387.331,99 66~,39
Florem Boqueirao CAlAP 99 PlANHAP CEF 16.15.82 22.'~.83 78.713,&' 795,69
Ilha Bela CIC CA/AP/LT 264 PlANHAP BNH FICA" IV 27.16.82 1"'8.93 111.m,62 424,37
lrama A.B.C.D.E. Capa0 da Ilbuia CAlAPIlT 815 PlANHAP CEF 29.'6.82 18.14.83 663.881,9~ 824,71
Itatiaia CIC - Sul CA/APIlT t.19~ PlANHAP BNH FICAH IV 19.17.82 1"'1.8~ 552.753,71 462,9~
laranjeiras Sh. CaRdida CA/Af' 111 PlANHAP CEF 11.11.81 14.I~.83 75.148,28 757,48
Halibu Capa0 da Ilbuia AP 178 PlAHHAP BNH fi.U.81 lt.e5.83 117.189,~ 682,i9

Total e. Curitiba 5.757 3.815.712,66 662,81
Saveiros Parinaguil CAJAP 13t PlANHAP CEF 14.16.82 18.12.93 116.436,18 895,66

TOTAL 5.887 393.2e8,7i 667,95

1984 Coqueiros 11 Sobra Sitio Cercado lT 22 PROPRIO FICAIt 1Il 15.812,72 118,3i
Sao Bernardo II CIC LT ~ Pl.ANHAP FICAH III 13.681,81 31i,95

TOTAl" 66 29.~84,52 ~~6,73
Curitiba

Barcelona Handirituba CA 112 PlAIItAP BNH 31.11.93 1"'2.~ 63.161,88 563,t5

TOTAl 178 2.546,41 519,92

1985 Atenas I Setor I CIC - Norte CAlAP 751 PLANHAP BNH 11.1t.84 11.01.86 541.385,29 721,85
Capiberibe Cajuru AP 111 PlANHAP CEF 11.18.84 2"'5.85 87.2~5,66 872,46
Capivari Cajuru CAlAf' 221 PlANHAf' CEF 12.11.85 15.19.85 185.1~9,78 841,13
Eucaliptos II Alto Boqueino CA/AP 98 PlANHAP BNH 11.11.84 1"'1.86 77.995,85 795,88
Euca liptos III Alto Boqueirao AP 184 PlANHAP BNH 1"'8.8~ 18.12.85 99.'.2,16 539,15
Eucaliptos IV Alto Boqueino CA/AP 126 PlANIIAP BNH '1.19.84 11.11.86 9b.167,~7 762,44
Euca liptos UI Alto Boqueirao CA/AP 131 PlANHAP BNH 1"'8.~ 11.11.85 65.5~,71 5.4,5'
!tapeia CIC lT 44 PlANHAP BHH (FICAH V) 13.681,81 31e,95
Olinda Sitio Cmado LT 114 PlANHAP BNH (FICAH VI 35.448,3i 3il,95
Sta AleIja SibiSil FilZendinha LT 51 PROPRIO COHAB-CT 1.611,63 32,13

TOTAL" 1.816 1.213.862,68 662,48
Curitiba

(continua)
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Puruna Balsa NOVi LT 65 PROPRIO COHAB-CT 12.248,7. 188,32
Potiguara 11 Sao Jose dos Pinhais LT 25 PlAHHAP FICAM V BNH 7.773,75 311,95

TOTAl fora 9t 2•••14,45 222,38
de Curitiba
TOTAL 1.9'6 1.223.t77,0e 6~I,7e
1986 Belel 11 Boqueirao LT ~ PlANHAP (FICAM V) BNH 16.791,41 31e,95

Caicara 11 Sao Bm CAlAP 14 PlANHAP BNH 11.81.86 1"'9.87 6.623,44 m,it
CalPonesa 11 CIC AP 33 PlANHAP BNH 11.11.86 11.12.87 14.944,47 452,86
Eucaliptos V 6A Alto Boqueirao CAlAP 168 PLANHAP BNH 1I.17.B5 11.89.87 132.988,76 791,12
Gralha Azul II Novo Mundo AP 168 PLANHAP BNH '1.11.86 1"'9.87 74.685,22 444,55
Oswaldo Cruz 11 CIC CA/AP 52 PLANHAP BNH '1.11.86 18.12.87 38.t52,42 131,18
Sao Joao Del Re, I Sitio Cercado LT 65 PLANHAP (FICAH UI BNH 21.211,55 311,95
SiloJoao Del Re, 11 10tH Sitio Cercado LT 188 PlANHAP (FICA/IVI BNH 5B.458,6i 31t,95
Sao Joio Del R~ III Sitio Cercado LT 48 PlAHHAP (FlCAK U) BNH 14.925,69 31e,95

TOTAL 1ge 317.6el,46 77,98
1987 Araguaia 11 Capa0 da Ilbuia LT 26 PLANHAP FICAM V s.e84,78 311,95

Atenas I setor 11 CIC CA/AP 962 PlANHAP CEF l1.el.B6 lUl.88 721.213,27 749,7'
Caiua I e 11 Ilheus CIC LT 8•• PLANlMP FICAM + PROFIl. VI 1•••4.88 548.47t,t8 685,59
ExPedicionario Sh Guiteria LT 92 PLANHAP CEF 11.11.88 9.756,92 106,15
Ilha Verde CIC LT 106 PLANHAP CEr FICAM + PROFIl. V lU6.8B 59.734,63 563,53
Ihcololi CH9 CIC LT 75 PLANHAP CEF FlCAH + PROFIL. lU3.B8 51.365,44 684,B7
Porto Seguro Ct-li CIC LT 188 PlANHAP CEF + PROm. lU6.BB 118.134,6' 627,84
R. CIC A, B e C CIC AP 376 PlANHAP CEr 11.'1.86 11.12.87 3t1.3B3,13 798,89
Vera Cruz I e 11 Cle LT 291 PLANHAP FICAM 1"'4.88 228.569,21 757,97
Ouro Uerde Uberaba LT 99 PRlfRIO 5.385,21 54,41
AturialArm ele LT 32 PRIIPRIO 1.171,6' 36,86
Sao .loalDel R~ 11 Casas Sitio Cercado CA 142 - FICAM 64.741,64 455,92

- -'~ ---- ,.-' \ TOTAl el 3.189 2.118.915,1. 661,31..•. , ~~~- ." /

.•Juritiba '-
'- // (continuai
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Ta~n ArinCaria CA 251 PlAHHAP CEr 11.t2.B6 165.177,28 658,'8

TOTAL 3.~~' 2.27U92,30 661,17

1988 Ama Alto 8oqul!ino CAlAPILT 171 PUNHAP CEF 15.18.88 m.eet,1I 1.tee,tt
Bela Vista Ubmba LT 25. PLAHHAP CEr 1"'8.89 117.465,96 469,86
Lisboa htuqum Li 59 PLAHHAP FICAM lU2.89 53.339,98 984,17
Girassol Sitio Cercado CAlAPILT 271 PLANHAP CEF FICAItVI 15.14.88 lUU9 211.597,66 777,11
Sirim Sitio Cmado APILT 194 PLAHHAP CEF FICAH 15.13.88 1"'4.89 153.213,51 789,71
Garm I e II Pinhl!irinho CA/APILT 285 PI.AHIIAP CEF i5.11.88 318.686,28 1.118,28
Saqumn Pinheirinho LT 112 - 46.432,44 455,22
Vila Independencia Pinhl!irinho AP 2. te.34M' 517,i5
Cumhe Pinheirinho LT 93 - FICAIt VI 46.5tl,1I 5eMi
Dansco Sitio Cercado LT 92 - FICAItVI 59.8eMe 65.,..
Helem Cajuru lT 95 - FICAItVI 61.751,ft 65&,1e
Rondon 11 CIC CAlAP 89 PLANHAP CEr 15.12.88 13.'3.89 89.eel,.e 1.te., ••
Coilbra ClC CAlAP 77 PLANHAP, CEF 15.'5.88 15.15.89 77.le&,I& l.m,ti
Florentina CIC lT 136 PlAIIIIAP CEF 15.86.88 136.881,11 uI.,.e
Ilha VerdI! CIC AP 64 PLANHAP CEF 15.62.88 lUB.B9 64.teI,ee l.e • .,..
Jardil das Alericas Alto Boqueino AP m PlANHAP CEF 15.18.88 ~euet,t. l.teMe
Paqueta 1 Q.ll lotl!"1 CIC AP 44 PlAHHAP CEF 15.'2.89 19.08.89 44.eet,el UeI,ee
Paquda I Q.l2 lote li nc AP 88 PlAHHAP CEr 11.12.87 12.12.88 8UeMe 1.lel,l'
Paquela 11 lote li CIC AP 36 PLANHAP CEr '1.12.87 '4.12.88 36.eet,ei 1.e8e,ft
Paqueh 11 lote .2 CIC AP 36 PlAHHAP CEF 81.12.87 15.89.88 36.m,.e l.teI,.e
Parati 11 Q.'l lote .1 CIC AP 6. PlANHAP CEF '1.12.87 13.13.89 6U8t,tt I •• ",IS
Pmti 1 0.12 lotl! 81 CIC AP 36 PlANHAP CEF 11.12.87 12.12.88 36.18e,18 1•••• , ••
Sh Candida n Atuba CA/AP 174 PLANHAP CEr 15.18.88 174.11',11 1•• eMI
Sh Efigenia III Bmeirinha AP 98 PlAHHAP CEF 15.13.88 9B.88M' 1.tee,.e
Sao Joao Del R~ Sitio Cercado AP 278 PLANHAP CEF 15.'9.88 27UeMI 1.lee,te
Tubau lotl! '1 CIC AP 8e PLANHAP CEF 22.'8.88 15"5.89 BUee," 1•• 88,81
Tuball,lotft2 CIC AP 76 PLAHHAP CEF 11.12.87 1"'4.89 76.1.',11 l.liMI
Antuba Clt AP 1ft PlAHHAP CEF 15.1'.88 11'.lee,.' U'I,.t
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VfOfZi1 Sta Felicidade CAlN> 153 PlANHAP tEr 15.19.88 153••••,•• 1.""'.
Nossa Sra. luz 11 CIC CA/AP 123 PUNIIAP CU 13.11.77 19.83.89 131.981,31 1.t64,24
Bdel UI Boqueirao AP 44 P\.ANHAP CEF 15.16.88 14.16.89 44.1.'," 1••••,••

TOTALel 3.815 3.44"'21," 961,71
Curitiba

Igualfli Anucaria LT 172 - 78.297,84 455,22
Ipes Armaria lT 382 PlANHAP FICAH 11.18.89 219.565,89 548,61
Itapira I Quatro Barras lT 54 - 11.18.89 32.292,55 598,11
Itapin 11 Quatro Barras II 84 PLAHHAP CEr 15.'2.88 13.'5.89 18.819," 224,13
Brrtioga Paranagua CAlti 266 PlANIIAP CEF 15.12.88 266••••,•• I.te., ••

Total fora de Curitiba 958 614.975,28 631,5'
Total no per iodo 4.773 4.944.995,1' 847,47

TOTAL 36.185
------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: Relatorio de elPreendil!ntos da COHAB-CT
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QUADRO A.1 - CRONOLOGIA DAS GESTOES HUNICIF'AIS EH CURITIBA -
1975-88

I Saul Raiz
I Joao B. Gnoato
I Saul Raiz
I Joao B. Gnoato
I Saul Raiz
I Joao B. Gnoato
I Saul Raiz
I Jaile Lerner
I Donato Gulin
I Jaile Lerner
I Donato Gulin
I Jaiae Lerner
I Donato Gulin
I Jaile Lerner
I Donato Gulin
I Jaime Lerner
I Donato Gulin
I Jaile Lerner
I Moacir Tosin
I Hauricio R. Fruet
I Roberto Requiao
I Adhail S. Passos
I Roberto Requiao

08.04.1975 a 13.08.1977
13.08.1977 a 16.08.1977
16.08.1977 a 18.03.1978
18.03.1978 a 28.03.1978
28.03.1978 a 18.11.1978
18.11.1978 a 22.12.1978
22.12.1978 a 26.03.1979
26.03.1979 a 26.10.1979
26.10.1979 a 05.11.1979
05.11.1979 a 30.04.1980
30.04.1980 a 09.05.1980
09.05.1980 a 01.03.1981
01.03.1981 a 12.03.1981
12.03.1981 a 12.02.1982
12.02.1982 a 03.03.1982
03.03.1982 a 26.11.1982
26.11.1982 a 13.12.1982
13.12.1982 a 17.03.1983
17.03.1983 a 04.04.1983
04.04.1983 a 31.12.1985
01.01.1986 a 08.12.1987
09.12.1987 a 31.12.1987
04.01.198a a 31.12.1988.

-------------------------------------------------------------
FONTE: Atas da Camara Municipal de Curitiba
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