
 
 

Pauta da 6ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva 6ª Gestão 
 

25/7/17 
 
 

1) Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva do Conselho 
Municipal de Habitação-6ª Gestão realizada em 23/5/2017 (cópia em anexo); 
 
2) Solicitação de Voto CECMH Nº06/2017- Contas de água e energia elétrica do 
Programa de Locação Social (cópia em anexo); 
 
3) Solicitação de Voto CECMH Nº07/2017- Pedido de referendo aos Conselheiros para 
a aprovação da prorrogação de suspensão do prazo dos Convênios nº26/13 e 27/13, 
firmados entre a CEF e a COHAB-SP, para o repasse de recursos do FMH nos 
empreendimentos Novo Horizonte e Conquista do Programa Crédito Solidário- 
CEF/COOPAMARE (cópia em anexo); 

 

4) Solicitação de Voto CECMH Nº08/2017- Minuta de Resolução da Prestação de 
Contas do FMH referente ao 2º semestre de 2016 (cópia em anexo). 
Nesse item da pauta será feita uma apresentação pela SEHAB e pela COHAB-SP sobre os 
principais aspectos da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Habitação operado pela 
COHAB-SP, para que o relatório contendo o parecer técnico referente às contas do Fundo 
Municipal de Habitação no período de 01/7/2016 a 31/12/2016 produzido pela da SEHAB, 
esteja em condições de ser submetido à apreciação e deliberação dos Srs.(as) 
Conselheiros(as) do CMH; 

 

5) Definição de temas para as pautas das próximas reuniões do Conselho a ser 
realizada em 24/8/2017 e da Comissão Executiva do Conselho a ser realizada em 
26/9/2017. 
 
Conselho Pleno (24/8/2017): 
 Critérios para a aquisição de imóvel para moradia própria da demanda de pessoas 
com deficiência conforme prevista na reserva legal dos programas habitacionais públicos - 
Apresentação do Projeto Colibri existente na zona leste da Cidade de São Paulo. 
 
 Políticas Públicas para as Pessoas em Situação de Rua na Nova Gestão Municipal- 

Apresentação pelo Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social Filipe Tomazelli 

Sabará. 
 

 Apresentação da Execução do Plano de Aplicação de Recursos do Fundo Municipal 
de Habitação para 2017 aprovado através da Resolução CMH nº85 de 23/02/2017 
(COHAB-SP). 
 
Comissão Executiva (26/9/2017): 

 Apresentação aos Conselheiros da versão do Orçamento do FMH para 2018 
encaminhada ao Executivo. 


