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vamos falar de projetos e ações de apoio habitacional. Então, 
foram realizados no exercício de 2017, do empreendimento 
Parque do Gato, R$243.924 mil. E do Alojamento Jacaraípe, 
R$248.871 mil. Referente à instalação de elevadores do Asdrú-
bal do Nascimento e Olarias, R$23.990 mil, e Riachuelo. Totali-
zando R$516.785 mil. As principais intervenções realizadas, va-
mos passar as fotos. Esse é o Jardim das Orquídeas, na 
Prefeitura Regional de Pirituba, Jaraguá, Distrito Jaraguá, obras 
para obtenção de AVCBs. Conjunto Apuanã, também na Prefei-
tura Regional Jacanã-Tremembé, Distrito Tremembé, obras de 
manutenção e para tirar AVCB para regularização. Obras, prati-
camente, em todos é para conseguirmos o AVCB e regularizar. 
Esse terreno é Tuparoquera. É um terreno de mutirão; era um 
antigo mutirão e foi migrado para o FDS. Então, tivemos que 
fazer obras de contenção de talude, teve problema de multa 
ambiental. Ele fica na Prefeitura Regional do M’Boi Mirim, Dis-
trito Jardim São Luís. Obras de drenagem no João XXIII, que fica 
na Prefeitura Regional do Butantã, Distrito Raposo Tavares. 
Substituição e instalação de elevador no Edifício Riachuelo, Pre-
feitura Regional e Distrito da Sé. Reforma e manutenção do Re-
sidencial Parque do Gato, Locação Social, Prefeitura Regional da 
Sé e Distrito Bom Retiro. Reforma e manutenção da caixa 
d’água, que precisou fazer, no Jacaraípe, que é dentro do Con-
junto Cintra Gordinho da COHAB, Prefeitura Regional de Vila 
Prudente e Distrito Vila Prudente. Casarão do Carmo, produção 
habitacional, que terminaram as obras que foram entregues, 
Prefeitura Regional e Distrito da Sé. Produção habitacional, ter-
minando o retrofit, Asdrúbal do Nascimento, 268, também Pre-
feitura Regional e Distrito da Sé. Esse é o mutirão Unidos Vence-
remos, Prefeitura Regional e Distrito de Guaianazes. Conjunto 
Nossa Senhora da Penha, que é na Prefeitura Regional de Casa 
Verde Cachoeirinha. Esse espaço é onde havia os equipamentos 
da educação, que, por estarem em solo contaminado, tiveram 
que ser demolidos. E, para não serem ocupados, foi feita a pra-
ça. Sr. Aloísio - Vale ressaltar que o relatório da SEHAB foi devi-
damente encaminhado e junto a coletânea dos documentos da 
nossa pauta e o relatório é favorável à sua aprovação. Sra. Nil-
da - Queria parabenizar o trabalho da COHAB. Vimos que foi 
feito realmente um investimento aqui. Sei que houve também 
um empenho da COHAB. Por exemplo, o Parque Europa, que são 
nossos vizinhos, que há muitos anos esperam, e outros empre-
endimentos aqui que, se não houvesse esse investimento agora, 
não conseguiriam concluir as reformas ou até mesmo liberar 
recursos para poder fazer uma análise. Não conseguiriam nem 
ser contratados nessa seleção. Então, parabenizar a COHAB 
pelo trabalho, a Silvia e equipe, que sabemos que se empenham 
para que isso aconteça. E é aprovado, com certeza. Sra. Mariza 
-Fico até emocionada. Quando temos um empreendimento, uma 
luta muito grande e não conseguimos avançar e finalizar a obra 
é muito difícil para nós, enquanto família, mutirão, coordena-
ção. E ver o Unidos, ver o empenho da COHAB, quero agradecer, 
em nome do Unidos a COHAB, essa nova gestão. E saber que 
esse dinheiro foi liberado. E também de vermos o trabalho, ver 
que o dinheiro foi liberado e para os empreendimentos que es-
tão sendo tocados. Então, para nós é muito importante. Os se-
nhores não têm ideia. Vamos ter outras fotos, se Deus quiser, na 
próxima prestação de contas. Estamos comprando, finalizando a 
parte de urbanismo. Então, o dinheiro que foi liberado está sen-
do empenhado muito bem. Agradecemos de coração. Estou 
muito feliz, emocionada. A Silvia sabe muito bem como foi, 
muitos anos. Agradeço de coração mesmo. Quando vemos que 
uma obra está parada e quando vemos que a COHAB entende e 
empenha para liberar o recurso, para nós é muito gratificante. 
Então, quero aqui em nome do Unidos agradecer. A obra está 
ficando muito linda, já temos AVCB da obra. Vamos concluir se 
Deus quiser. Agora, vamos trabalhar para a regularização. Já es-
tamos pagando o empreendimento. Então, estou muito feliz e 
muito emocionada. Obrigada. Sra. Verônica – Quando olho ali 
Casarão do Carmo, foi uma luta! Lembro-me, Casarão do Car-
mo, Madre de Deus, Celso Garcia, que foram anos e anos de 
luta para poder concluir e hoje passo por ali e vejo o Casarão 
do Carmo bonito. Esse empenho da COHAB, do Fundo, foi muito 
importante. E o Asdrúbal do Nascimento só existe porque em 
1999 o Fórum de Cortiços tentou ocupar aquele prédio e fomos 
recebidos à bala, a cassetete, foram dois presos e dois para o 
hospital, foi uma confusão. E dali para cá sempre foi a luta. 
Graças a Deus que a prefeitura desapropriou e virou locação 
social. A nossa luta não ficou em vão. A mesma coisa o Riachue-
lo. O Fundo, a COHAB, poderiam ter mais recursos que sei que 
mais coisas seriam feitas. Penso isso e ficava muito brava quan-
do o Fundo só pagava locação. Eu era a pessoa que mais briga-
va. Acho que tem que ter locação, mas tem que ter critérios. E 
ainda, com tudo isso, deu para fazer bastante coisa. Parabéns, 
Silvia, Juliana, Nilson, Presidente da COHAB, pelo empenho. Não 
lembro o nome de todos. Mas, como dizia minha avó, se você 
tem um ovo e você sabe repartir o ovo, várias pessoas podem 
ser alimentadas. E o dinheiro do Fundo é a mesma coisa; é um 
ovinho tão pequeno e alimentou tantas pessoas, concluindo as 
obras. Quero dar os parabéns a toda a equipe. Obrigada! Sra. 
Nilda - Parabéns para o Edson, porque temos que reconhecer 
que ele tem se empenhado. ((NF))Sr. Aloísio - P r o s s e -
guindo, vamos à deliberação. Os conselheiros que concordam 
com a aprovação, permaneçam como estão. Não havendo mani-
festação contrária, aprovado. Item 3. Solicitação de Voto CE-
CMH nº 17/2018- Ad referendum da Comissão Executiva do 
CMH na Resolução CMH nº 98 de 13 de Março de 2018, refe-
rente ao Programa Casa da Família Carta de Crédito Municipal. 
Com a palavra, representando a COHAB, Reinaldo Iapequino. Sr. 
Reinaldo - O que nos motivou a propor essa modificação foram 
dois acontecimentos na verdade. Um foi a edição no final do 
ano passado da Lei 16.735, que criou o Programa de Servidores 
Públicos, a exemplo do que já havia na Casa Paulista, no Estado 
de São Paulo, uma lei municipal que tramitou e chegou ao final 
com a aprovação do programa. Isso foi o primeiro motivo. O se-
gundo motivo, por semelhança da operação, foi uma questão 
que vínhamos observando, que a Resolução do Conselho nº 02 
de 2003, que instituiu a Carta de Crédito no âmbito no Conse-
lho, estava completamente obsoleta. Ela é muito anterior à pró-
pria criação do Minha Casa Minha Vida. Ela nunca teve uma 
eficácia sequer razoável por várias razões. Uma delas é porque 
ela é de uma operacionalidade confusa. Quem lê a norma não 
tem muita clareza de como ela acontece. Mas, nem é esse o 
maior problema. O maior problema é que o recurso era muito 
restrito, R$32 mil para tudo. Então, há quinze anos que há uma 
resolução em vigor. Ela sofreu uma pequena modificação com a 
Resolução nº 43, mas, mesmo assim, nunca foi eficaz. Então, 
quando foi aprovada a lei que instituiu o programa para os ser-
vidores públicos, decidimos propor uma mudança e incorporar 
os dois mecanismos, que é fazer uma operação onde possamos 
aportar recursos que venham do município para o Fundo para 
esse modelo de Carta de Crédito, através de outros agentes fi-
nanceiros. Mais especificamente o maior deles é a Caixa Econô-
mica Federal. Mas também isso tem uma motivação que é in-
crementar essa política de fomento e é a forma, o canal de 
atendimento das reivindicações que têm acontecido por parte 
das entidades e mesmo de alguns setores do setor privado, al-
gumas empresas e representações do setor privado, da entrada 
na Faixa 1,5, que há muitos projetos vinculados aos chamamen-
tos para FAR e FDS, que vemos cada vez mais difícil a viabiliza-
ção por esses instrumentos e tem havido pedidos para que se 
migre isso para o Faixa 1,5. E é preciso que haja um arcabouço 
legal para que isso possa acontecer. E essa resolução viria a 
funcionar como um instrumento para canalização, tanto dos 
programas, do servidor público criado nessa nova lei, absorven-
do essa resolução antiga do Carta de Crédito, e fica preparado 
um modelo operacional adicional aos programas que já existem 
para que possamos operar. Amanhã, se decidem fazer, por 
exemplo, um feirão para fazer inclusão de atendimento, captu-
ramos um financiamento especialmente da Caixa e fazemos um 

semestre, não houve; outras despesas, R$686 mil. O que seriam 
outras despesas? Pagamentos de seguro, acertos, porque, na 
verdade, o Fundo tem que acertar com a COHAB. Então, é feita 
essa apuração e lançado em outras despesas. No segundo se-
mestre, tivemos obras e projetos vinculados, R$511.918 mi-
lhões. Aquela entrada que vimos no segundo semestre da outor-
ga onerosa cobriu essas despesas de R$11 milhões. Havia um 
saldo de 2016 somado com o recurso que entrou em 2017, 
complementou para pagamento dos AVCBs de vários empreen-
dimentos do Fundo, que a diretoria técnica irá apresentar por 
slides. Transferências para mutirões, tivemos que pagar uma fa-
turinha da Unidos Venceremos, de R$237 mil. O Parceria Social, 
R$1.800 mil; pagamentos de pessoas jurídicas que compreende 
concessionárias, despesas jurídicas, no segundo semestre, 
R$1.406 milhão; remunerações à COHAB, R$8.691 milhões; 
descontos de pontualidade de permissionários e mutuários, 
R$66 mil; subsídios, R$170 mil; pagamentos de vigilância e se-
gurança nas unidades habitacionais do Fundo, R$1.295 milhão; 
tributos de COFINS, PASEP, IR, R$2.133 milhões; despesas ban-
cárias de cobranças, de tarifa de manutenção de conta, R$121 
mil; reembolsos de despesas, R$619 mil; outras despesas, R$984 
mil, que findou com um saldo de R$27.647 milhões de saídas. 
Agora a Cristina Pimenta irá falar sobre arrecadação do FMH. 
Sra. Cristina - Aqui é um quadro da arrecadação do segundo 
semestre, de 2017, da carteira do FMH. Gira em torno de R$1,4 
milhão, R$1,3 milhão mais ou menos por mês. Aqui é um qua-
dro do resumo do ano todo, de janeiro a dezembro, que dá um 
total de aproximadamente R$17 milhões de arrecadação da 
carteira do FMH por ano. Acompanhamento da despesa. Esse é 
o quadro que vimos apresentando para os senhores, mudamos 
o formato dele para ficar mais visível do que foi aprovado, do 
que realmente foi disponibilizado para execução. Então, o FMH 
começou o ano com um orçamento aprovado de R$35.379 mi-
lhões. Fizemos algumas suplementações, algumas modificações 
no orçamento, no decorrer do ano, para poder efetuar a execu-
ção do exercício. Então, o orçamento foi de R$35.378 milhões 
para R$64.728 milhões. Desse valor, R$5.494 milhões permane-
ceram congelados, estando disponíveis para execução no ano 
R$59.233 milhões, divididos em sentenças judiciais. Aqui, gran-
de parte desse valor é uma obrigação naquele empreendimento 
do Vila Nova Cachoeirinha, onde pagamos mensalmente uma 
Bolsa Aluguel para onze famílias, por determinação judicial. 
Aquisição de imóveis. A partir do ano de 2017 mudou a siste-
mática da prefeitura. Então, não mandam mais o dinheiro para 
o FMH para fazer aquisição. Ela já é feita direto da dotação do 
FUNDURB e o imóvel é destinado ao FMH ou à COHAB, depen-
dendo do programa ao qual ele se destina. Serviços de terceiros, 
que são contratações, tanto de serviços de concessionárias, ser-
viços de projetos; tudo que envolve engenharia, execução, fica 
nessa dotação. Obras e instalações, R$14.290 milhões; obriga-
ções tributárias, R$1.807 milhão; despesas de exercícios ante-
riores, liberamos no final do exercício, quando vimos que não 
havia mais expectativa de realização de investimentos dentro 
do exercício no FMH, para não perder esse orçamento, tínhamos 
uma pendência grande de pagamento de remuneração à CO-
HAB. Tínhamos um saldo de 2012 e mais remunerações de 2013 
a 2016 que estavam inadimplentes com a COHAB. Isso gerava 
um apontamento do Tribunal de Contas do município. Então, 
transferimos o orçamento para poder regularizar essa pendên-
cia. E mais R$3.050 milhões que é um saldo não utilizado de 
um valor que o FUNDURB tinha repassado em 2016 e 2017, que 
a partir do ano seguinte iria ser mudado o orçamento. Então, já 
transferimos dinheiro para devolver para o FUNDURB esse saldo 
que está na nossa conta e não está sendo utilizado. Consumo 
ali seriam materiais de consumo para pequenas obras, mas nem 
precisou utilizar. Auxílios financeiros é o Parceria Social, que 
acabou no começo deste ano. Em 2013, a Secretaria de Planeja-
mento da época entendeu que o Auxílio Aluguel que a SEHAB 
paga é igual ao Programa Parceria Social e como o Auxílio Alu-
guel não tem prazo definido para encerramento do auxílio, ele 
atenderia melhor do que o Programa de Parceria. Então, a ideia 
foi que não tivessem duas entradas e dois controles para a 
mesma finalidade. Então, centralizaram tudo em SEHAB e o 
Programa Parceria Social morreu no FMH a partir deste ano. 
Então, empenhamos no semestre R$26,5 milhões. No ano, 
R$52.379 milhões. Liquidamos R$39.073 milhões. No ano, 
R$52.379 milhões. E foram pagos, no segundo semestre, 
R$32.301 milhões. No ano, R$45.607 milhões, em despesas or-
çamentárias. Sra. Nilda -Aqui, no finalzinho, queria entender 
essa parte, abaixo da planilha, devolução de saldo para utiliza-
ção ao FUNDURB. Esse recurso aqui foi devolvido por falta de 
investimento? Sra. Cristina - Devolução de saldo não utilizado 
é porque o FUNDURB repassava, até 2016, o recurso para nós 
total, de todas as desapropriações que estavam aprovadas para 
acontecerem com o recurso deles. A partir de 2018 foi anuncia-
do que não mais o recurso seria repassado para nós. Eles nos 
dão acesso à dotação do FUNDURB e eu executo direto lá, com 
a ideia de que se tenha transparência de onde está sendo apli-
cado o recurso para o FUNDURB. Então, esses R$3.050 milhões 
são um saldo que estavam esperando decisão judicial para po-
dermos depositar. Só que não adianta eu ter o financeiro na 
conta, se não tenho orçamento para executar. E como o orça-
mento está no FUNDURB, estamos devolvendo o dinheiro para 
a conta de origem, ele continua carimbado como sendo para o 
FMH, só que, quando for utilizá-lo, vou utilizá-lo no orçamento 
do FUNDURB e não no orçamento do FMH. Acrescentamos na 
prestação de contas, a pedido de uma das conselheiras, o com-
parativo entre o que os senhores aprovaram no Plano de Inves-
timentos de 2017 e o que foi executado. A diretoria técnica irá 
apresentar aos senhores agora, daquilo que foi aprovado, o que 
foi feito, com números e com fotos dos empreendimentos. Sra. 
Juliana - Vou apresentar aqui o Plano de Investimentos aprova-
do e o executado de 2017. Nesse quadro resumo irão aparecer 
os quadros 1, 2 e 3 resumidos e depois nos próximos slides vêm 
detalhados. Então, referente ao quatro 1, temos a primeira colu-
na, vem separado se é recurso municipal, estadual, federal ou 
outros. E no total a primeira coluna mostra o que foi previsto 
em 2017 e a segunda coluna, em verdinho mais escuro, é o que 
realmente foi realizado em 2017. Então, o quadro 1, reforma, 
produção habitacional e regularização, que é produção, reforma 
das habitações, para tirar AVCB, para regularizar, investigação 
ambiental, serviços técnicos e cartorários, foram realizados 
R$11.896.731 milhões. No quadro 2, que é recuperação urbana 
e ambiental da área central, reformas de edifícios vazios, para 
incremento de uso habitacional, acesso às moradias produzidas, 
que pode ser feito por financiamento ou locação social, foram 
realizados R$330.738 mil. E no quadro 3 é a provisão habitacio-
nal de locação social, subsídios e aporte ao programa, 
R$516.785 mil. Totalizando, R$12.744.254 milhões. No próximo 
slide, vamos abrir o quadro 1, detalhando por empreendimen-
tos. Construção de unidades habitacionais, outros serviços de 
terceiros, então, empreendimentos diversos, serviços de tercei-
ros específicos do empreendimento Tuparoquera, é um terreno 
nosso, R$835.429 mil. Investigação ambiental do Programa 
MCMV, do Conjunto Habitacional Nossa Senhora da Penha, 2 e 
3, que é o problema da investigação ambiental, gastamos 
R$54,6 mil. Referente a construções de unidades habitacionais, 
obras e instalações, temos obras diversas de AVCBs, 
R$3.864.168 milhões, que é do Apuanã. Jardim das Orquídeas, 
R$2.834.841 milhões. Casarão do Carmo, R$218.084 mil. Baro-
nesa de Porto Carreiro, R$5.238 mil. João XXIII, R$259.246 mil. 
Parque Europa, R$4.377.960 milhões. Edifício Mário de Andrade, 
Asdrúbal do Nascimento, R$99.266 mil. E Unidos Venceremos, 
R$237.928. Totalizando R$11.896.731 milhões. O próximo slide 
é referente ao quadro 2. No quadro 2 temos obras e serviços 
previstos, o que foi realizado em 2017. Mário de Andrade, Asd-
rúbal do Nascimento, que são 268 unidades, foram realizados 
R$330.738 mil. Foi previsto mais, mas estava com obras em rit-
mo mais devagar, e este ano acelerou. O próximo quadro, o 3, 

suspensão por mais 180 dias dos Convênios nº 26 e 27 de 2013, 
referente aos empreendimentos Novo Horizonte e Conquista, 
mantenham-se como estão. Não havendo manifestação contrá-
ria, aprovado. Item 6. Sr. Fernando Cera – Esse também foi um 
item que já relatei, em relação aos rendimentos. São os valores 
da correção do saldo existente na conta, que eles vão se somar 
aos valores do convênio, mais o valor de eventual aporte e o 
valor existente em conta, para que possa ter aquele somatório 
de R$2,5 milhões, para que consigamos retomar a obra e finali-
zar o empreendimento. Sra. Verônica – Quando o Fernando 
Cera explicou dos R$2 milhões, já estavam incluídos os juros. 
Então, já tinha que ter colocado tudo junto, não? Daí já resolveu 
todas as pendências, o convênio, a questão dos juros, o prazo. 
Sr. Fernando Cera – Os itens 4, 5 e 6 estão atrelados. Sr. Aloí-
sio – Certo. Então, também entendemos que o Item 6 está devi-
damente deliberado em conjunto com o Item 5. Aprovado. Item 
7. Solicitação de Voto CECMH Nº21/2018 - Solicitação de pror-
rogação do prazo do convênio nº 034/205, assinado entre a CEF 
e a COHAB-SP, para o repasse de recursos do FMH no empreen-
dimento Residencial São Francisco Lageado em mais 180 dias a 
partir de 17/5/2018. Sr. Fernando Cera – O empreendimento 
Residencial São Francisco Lageado teve um convênio assinado 
com a COHAB no dia 21 de maio de 2015 e ele vem tendo seus 
aditamentos também. O último aditamento se encerra agora, no 
mês que vem, dia 15 de maio de 2018. Ele é um empreendimen-
to de 252 unidades, do Programa Minha Casa Minha Vida – En-
tidades. A entidade está aqui, com a representante no Conselho 
Verônica. É um projeto que teve a obra paralisada em maio de 
2016, com percentual de obras próximo a 90% de obras execu-
tadas. Posteriormente, esse projeto teve uma ocupação em 17 
de fevereiro de 2017. Houve a reintegração de posse em 17 de 
abril. Ele ficou dois meses invadido. E aí houve, além disso, um 
desgaste natural e fez com que a obra retroagisse. E o que esta-
mos pedindo agora, através desse voto, é a prorrogação do 
convênio, que estamos na fase de análise de uma suplementa-
ção de recursos e também de recursos para que possa ser cons-
truído um muro de divisa. Foi feita a alteração da empresa que 
vai executar a obra. A construtora já apresentou o projeto para 
a Caixa. O projeto da Caixa está em análise, em fase de aprova-
ção, para que possamos buscar os recursos suplementares, para 
que consigamos também concluir esse empreendimento. Sra. 
Verônica – Em 2016, tínhamos certeza de que com esse valor 
terminaríamos a obra. A obra seria acabada. Faltavam 10%. In-
felizmente, a construtora faliu no meio e daí tivemos todos es-
ses problemas: obra parada, não haver acordo dentro da Caixa 
para retomar a obra, e a invasão foi a pior coisa que tivemos lá, 
que tiraram todas as janelas, as portas, fiação, destruíram todo 
o conjunto. Tanto que em dezembro do ano passado também foi 
aprovado um aporte de R$711 mil, para fazermos um muro 
dentro de uma APP. Conseguimos a liberação da Cetesb e eu 
estava conversando com o Nilson, que está no final de se resol-
ver a questão do muro. Então, esse convênio tem um pouco de 
dinheiro, porque um pouco já foi gasto, e tem juros também lá, 
Fernando. É isso que queremos ver: na hora que retomar a obra, 
que seja liberado isso. Então, fico triste de ter que votar o São 
Francisco novamente aqui, pedindo esse prazo mais longo, por-
que agora vamos entrar na parte mais cruel, que é buscar mais 
dinheiro para terminar a obra. Sra. Juliana – Referente ao Item 
São Francisco Lageado, já analisamos, está tudo certo na parte 
do muro. Vamos providenciar para pagamento e também provi-
denciando para renovação do prazo do convênio por mais 180 
dias. Sra. Mariza - Agora eu que pergunto: esse dinheiro dá 
para finalizar a obra, Verônica? Sra. Verônica – Mariza, não dá. 
Isso aqui já é um convênio antigo, de 2016. Pelo levantamento 
da construtora, que foi feito, encaminhado para a Caixa, e não 
temos noção ainda do que a GEHAB aprovou ou não aprovou, a 
construtora levantou R$17 milhões para concluir a obra. Claro 
que temos um pouco de dinheiro aqui, um pouco de dinheiro do 
Estado, um pouco de dinheiro do FDS. Temos um pouco de cada 
lado. Isso não dá. Mesmo que tenha um pouco daqui, juros dali, 
ainda não dá. Mas é importante que esse convênio seja manti-
do. Sr. Fernando Cera – A solicitação do Item 7 é simplesmen-
te da prorrogação do convênio, enquanto estamos fazendo 
análise e verificando qual o volume de recursos necessário para 
poder concluir a obra e buscar qual fonte de recurso vamos 
precisar. Sr. Aloísio - Iremos à deliberação. Os conselheiros que 
aprovam a Solicitação de Voto CECMH nº 21/2018, permaneçam 
como estão. Não havendo manifestação contrária, aprovado. 
Sra. Verônica – Secretário, só queria fazer um agradecimento 
ao pessoal da COHAB, ao Presidente da COHAB, ao Cera, que 
têm nos ajudado muito na questão do São Francisco para termi-
nar essa obra. E digo que há horas que parece que é um elefan-
te tão pesado que não conseguimos carregar. Mas, acho que 
bastantes formiguinhas vamos chegar ao final. Agradeço de co-
ração os conselheiros e o Presidente da COHAB, a Juliana, o 
Nilson, a Silvia, o Cera, que têm nos ajudado muito. Muito obri-
gada. Sr. Aloísio - Item 2. Solicitação de Voto CECMH 
Nº16/2018 - Minuta de Resolução da Prestação de Contas do 
FMH referente ao 2º semestre de 2017. A apresentação será 
feita pela diretoria financeira da COHAB e também pela direto-
ria técnica. Peço que a diretoria financeira da COHAB vá ao mi-
crofone para fazer a devida defesa. Sr. Sérgio - No exercício de 
2017, tivemos os seguintes resultados. Isso já foi mencionado 
na primeira apresentação, do primeiro semestre, mas vamos 
voltar a citar. No primeiro semestre, tivemos o saldo inicial de 
R$44.749.022,43. Tivemos de entrada R$12.639.802,18. Total 
de saídas R$13.413.395,98. E com valor bloqueado em conta de 
R$1.539.415,98. Obtivemos um saldo do primeiro semestre de 
R$42.436.012,87. Partindo para o segundo semestre, saldo ini-
cial de R$43.975.428,85. De entrada, R$20.168.416,54. Total de 
saídas, 27.647.567,94. Total bloqueado, R$1.575.973,87. O re-
sultado do exercício de 2017, R$34.920.303,58. Aqui são as in-
formações de onde ocorreram as entradas dos recursos. Temos 
ali as principais contas, recebimento de unidades comercializa-
das, no primeiro semestre, com R$962 mil; recebimento de uni-
dades permissionadas, R$424 mil; amortizações extraordinárias, 
mais indenizações por sinistro, R$2.009 milhões; recebimentos 
de prestações das alienações do Programa de Subsídio Habita-
cional mais outros, R$5.534 milhões; recebimentos de outorga, 
no primeiro semestre, não ocorreram; retenções sobre tributos, 
R$1.157 milhão; reembolsos de despesas também não houve no 
primeiro semestre; receitas financeiras, rentabilidade sobre as 
aplicações, R$2.352 milhões. O resultado do segundo semestre, 
na rubrica de recebimento de unidades comercializadas, R$547 
mil; recebimento de unidades permissionadas, R$554 mil; amor-
tizações extraordinárias, mais indenizações por sinistro, R$1.889 
milhões; recebimentos de prestações das alienações do Progra-
ma de Subsídio Habitacional mais outros, R$5.883 milhões; re-
cebimentos de outorga, da Fonte 02 e da Fonte 08, R$5.934 mi-
lhões, para atender os AVCBs dos empreendimentos, que vamos 
ver nas saídas; retenções sobre tributos, R$1.727 milhão; reem-
bolsos de despesas, ou seja, o Fundo recebeu dos recursos da 
COHAB, R$1.966 milhão, oriundo de pagamentos que o Fundo 
fez à COHAB e foram feitos acertos para o Fundo no final de 
2017; receitas financeiras, rentabilidade sobre as aplicações, 
R$1.665 milhão. Agora, vamos ver as saídas dos recursos. No 
primeiro semestre, obras e projetos vinculados, R$5.774 mi-
lhões; transferências para mutirões, primeiro semestre, não 
houve; pagamentos do Parceria Social, que é um programa que 
está se findando e só deve ter um ou dois casos, R$1.800 mil; 
pagamentos de pessoas jurídicas que compreende concessioná-
rias, despesas jurídicas, no primeiro semestre, R$1,5 milhão; re-
munerações à COHAB, pela Resolução CMH nº 20, no primeiro 
semestres, R$777 mil; descontos de pontualidade de permissio-
nários e mutuários, R$58 mil; subsídios, R$184 mil; pagamentos 
de vigilância e segurança nas unidades habitacionais do Fundo, 
R$1.760 milhão; tributos de COFINS, PASEP, IR, R$2.534 mi-
lhões; despesas bancárias de cobranças, de tarifa de manuten-
ção de conta, R$133 mil; reembolsos de despesas, no primeiro 

jetivos: recuperação estrutural e dos itens que foram desgasta-
dos pelo tempo e conclusão da obra. O orçamento foi feito de 
forma que você obtenha o mínimo de habitabilidade. Enxuga-
mos ao máximo o empreendimento, mas em condições que pu-
déssemos promover a entrega do empreendimento para que as 
famílias que estão aguardando desde 2008 pudessem ser con-
templadas lá. É uma obra que já está no estágio de 80%, bas-
tante avançado. Foi apresentado um novo orçamento para tér-
mino das obras, pela assessoria técnica, USINA, que está aqui 
presente, que pode também explicar, se necessário, alguma 
questão do ponto de vista técnico. Os projetos foram apresenta-
dos para a Caixa, os itens, os serviços foram analisados do 
ponto de vista técnico e do ponto de vista orçamentário. Já foi 
aprovado pela Caixa. Em havendo recurso, já teríamos condi-
ções de autorizar o reinício de obra. E nossa intenção é de 
atender as 350 pessoas, aproximadamente que seriam benefi-
ciadas reduzindo o déficit habitacional do município. Sra. Verô-
nica – Esse empreendimento da COOPAMARE já se arrasta há 
muitos anos. Queria só ter uma certeza, Cera, se, com esse valor, 
se conclui a obra. Porque não adianta ficar pingando e a obra, 
como está aqui dizendo, teve problema de estrutura. Só queria 
ter certeza disso, para que nos próximos conselhos não tenha-
mos que votar dinheiro novamente para a COOPAMARE. Gosta-
ria de ouvir a assessoria técnica e o senhor, sobre se com isso se 
conclui essa obra. Sr. Fernando Cera – Posso falar do ponto de 
vista da análise da Caixa. Em relação à análise da Caixa, foram 
analisados os itens complementares para que tivesse o mínimo 
de habitabilidade e o orçamento a Caixa entende exequível. 
Mas queria ouvir então a assessoria e a empresa que irá acom-
panhar. Sra. Juliana – Referente ao item do Novo Horizonte a 
análise técnica do orçamento que foi encaminhado, não temos 
nada a nos opor, está tudo dentro do parecer técnico. Agora, 
iríamos encaminhar, está indo ao setor financeiro, porque temos 
um recurso que foi aprovado para 2018, do FMH. Então, vamos 
cruzar. E finalizamos essa parte. Sr. Aloísio – Então, para esta 
reunião, ainda não temos a informação necessária para delibe-
ração? Sra. Juliana- Ainda não. Falta voltar do financeiro da 
COHAB. Sr. Aloísio – Poderíamos colocar para a próxima pauta. 
Sra. Juliana – Podem aprovar ou colocar para a próxima pauta, 
porque aí já terá passado por todos os setores de análise. Sr. 
Aloísio – Os membros estão de acordo que esse item seja rea-
presentado na próxima reunião do CMH, para que a COHAB 
possa fazer uma análise mais profunda e detalhada para apre-
sentarmos a este Conselho, para futura deliberação? Sr. Fer-
nando Cera – Secretário, acho que o entendimento é que não 
tinha o recurso, mas não foi a avaliação em relação ao orça-
mento em si. Acredito que a questão é muito mais do ponto de 
vista da disponibilidade orçamentária. A minha sugestão, então, 
seria que o Conselho aprovasse a autorização de aporte e fica-
ria condicionada à existência de recurso. Mas já ficaria aprova-
do que, em tendo recursos, ficaria disponibilizado. Sra. Mariza 
– Sinto um desespero ao ver uma obra que vai esticando prazos, 
anos e anos. Fizemos as contas e praticamente irá fazer dez 
anos essa obra. E sei muito bem, quando uma obra fica parali-
sada, por causa de recursos, o desespero em que ficamos en-
quanto movimento. Então, só gostaria de reforçar a pergunta da 
Verônica, sobre se esse recurso que o Cera e todos fizeram le-
vantamento dá para terminar a obra ou o empreendimento. 
Não vejo por que esticar isso. Acho que poderia aprovar hoje 
mesmo. E o Jurídico analisa de que forma a COHAB irá liberar 
esse recurso, porque veio para nós, para aprovarmos hoje. Sr. 
Fernando Cera – Vou pedir para a empresa que desenvolveu o 
projeto e fez a análise, do ponto de vista do que havia e do que 
precisamos executar, se manifeste. Por gentileza. Sr. Flávio – 
Viemos aqui a outras reuniões no ano passado, quando estáva-
mos iniciando o trabalho e não tínhamos ainda os resultados 
conclusivos. O nosso trabalho, tivemos bastante preocupação 
exatamente com essa questão. Precisamos chegar a um orça-
mento que dê segurança que a obra possa ser finalizada. O 
movimento nos colocou categoricamente que não quer pedir 
mais dinheiro, retomar a obra para de novo a obra ser paralisa-
da. Então, tivemos esse cuidado. Por isso também o tempo que 
demorou todo esse levantamento. Como foi esse levantamento? 
Primeiro, analisamos todos os documentos, alvarás, para saber o 
que estava aprovado, o que não estava aprovado, em que pé 
estamos. Depois, analisamos os projetos que foram feitos, exe-
cutivos, de cada uma das disciplinas. Depois fizemos o levanta-
mento as built, que é o levantamento da realidade exatamente 
construída. Além disso, analisamos os orçamentos que foram 
feitos por outras empresas e tivemos material suficiente para 
conseguir chegar a um orçamento que apresentamos, que é 
esse orçamento de aproximadamente R$2.600 milhões para fi-
nalização da obra. Esse orçamento foi feito com base no as built 
e foi pormenorizado; passamos de apartamento em apartamen-
to, anotando cada uma das coisas construídas ou que estavam 
faltando e depois anotando cada uma das questões que vamos 
ter que reformar, fazer adequação da estrutura. Então, esse or-
çamento que fizemos teve essa preocupação para ser um orça-
mento real para conclusão da obra. Sra. Verônica – Só quero 
dizer que não é questão de ser chata, mas também estou pa-
gando o preço no São Francisco do Lageado, que é o próximo 
item. Então, temos que ir eliminando os problemas pela raiz. E 
acho que tem que haver o valor, mais os juros que estão na 
conta e isso tem que ser urgente, porque, se votarmos aqui hoje 
e demorar daqui até o final do ano para retomar essa obra, para 
ter o recurso, esse valor já não termina mais. Esse é o problema 
que acontece. Votamos aqui, vai para a Caixa, vai não sei para 
onde e, quando chega na obra, o orçamento não dá mais. Não é 
um trilhão de reais. É difícil? Está difícil. Mas tem que ter priori-
dade. Sr. Aloísio - Perfeito. A colocação da COHAB é em relação 
ao anseio, se esse valor que foi orçado consegue cobrir a despe-
sa que se pretende para conclusão do empreendimento. A pro-
posta é deliberar agora que esse valor é suficiente para a con-
clusão da obra ou se damos para a COHAB tempo hábil para 
apresentar na próxima reunião informações necessárias para 
ver se esse valor é suficiente ou não, para a cobertura da despe-
sa. Sra. Verônica – Acredito que podemos aprovar isso e na 
próxima reunião da Executiva ou do Conselho a COHAB informa 
se isso foi suficiente ou não. Acho que a assessoria técnica tem 
uma responsabilidade grande, não é nenhuma pessoa louca que 
está falando em números, e ela está dizendo que dá para con-
cluir a obra. Então, temos que acreditar também, não desmere-
cendo a Juliana e o pessoal da COHAB. Mas isso seria mais uma 
conferência de números, acredito. Daria para votarmos e na 
próxima reunião se traria o resultado. Sr. Aloísio – Fazendo 
uma correção ou suplementação. Sra. Verônica – Isso. Propo-
nho isso. Sr. Aloísio – Então, iremos deliberar. Quanto ao Item 
5, Solicitação de Voto CECMH nº19/2018, os conselheiros deli-
beram pela aprovação dos recursos para o Convênio nº26/2013 
no valor de R$1.092.980,61 para obras de recuperação e finali-
zação do empreendimento Novo Horizonte? Os conselheiros 
que concordam, permaneçam como estão. Não havendo mani-
festação contrária, aprovado. Fica a ressalva de que na próxima 
reunião, se houver alguma necessidade de suplementação, a 
COHAB fará as devidas anotações técnicas pertinentes à maté-
ria. Quanto ao Item 4, Fernando, ainda não houve a devida deli-
beração, referente à suspensão por mais 180 dias, dos Convê-
nios nº 26 e 27 de 2013. Sr. Fernando Cera – São os dois 
convênios, Novo Horizonte e Conquista. São os dois empreendi-
mentos da COOPAMARE, que solicitamos a prorrogação. O con-
vênio já foi formalizado, tendo em vista que ele tem vigência de 
180 dias. Sra. Juliana – Referente ao Item 4, chegou em tempo 
hábil, a COHAB providenciou e já renovou por mais 180 dias, 
dos Convênios nº 027 e 026. Sr. Fernando Cera – Porque os 
convênios venciam no dia 15 de abril, anterior à data da realiza-
ção da reunião. É só para referendar. Sra. Verônica – Quando 
aprovamos o recurso, já aprovamos a questão do convênio. Não 
dá para desvincular uma coisa da outra. Sr. Aloísio – Perfeito. 
Então, os conselheiros que concordam com o ad referendum da 
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