
 
 
 
 
Pauta da 1ª Reunião Extraordinária da Comissão 
Executiva do CMH- 20/8/2015 

 
 
 
 

1) Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva do CMH realizada em 
21/7/2015 -(cópia em anexo); 

 

2) Minuta de Resolução  - Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal 
de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.01.2014 a 30.06.2014- (cópia em anexo). 
Essa minuta formata as prestações de contas apresentadas pela COHAB-SP, na 
qualidade de Agente Operador do FMH, e aprovadas pelos Conselheiros na 6ª Reunião 
Ordinária da Comissão Executiva da 5ª Gestão do CMH realizada em 21/7/2014, através 
de modelo de Resolução adotado no Conselho Municipal de Habitação; 

 

3) Minuta de Resolução  - Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal 
de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.07.2014 a 31.07.2014- (cópia em anexo). 
Essa minuta formata as prestações de contas apresentadas pela COHAB-SP, na 
qualidade de Agente Operador do FMH, e aprovadas pelos Conselheiros na 6ª Reunião 
Ordinária da Comissão Executiva da 5ª Gestão do CMH realizada em 21/7/2014, através 
de modelo de Resolução adotado no Conselho Municipal de Habitação; 

 

4)  Solicitação de Voto CECMH nº11/2015- Referendar autorização  referente à transferência 
do imóvel situado à Rua São Caetano,629- Bom Retiro São Paulo- Capital; 

 

5)  Informações gerenciais e esclarecimentos a serem apresentados pela Diretoria 
Financeira da COHAB-SP referentes a: 

• Valores acumulados da remuneração da COHAB-SP pendentes de pagamento 
pelo Fundo Municipal de Habitação relativos aos período de 2012 a 2014 e ao 
exercício de 2015; 

• Inadimplência histórica na Carteira Imobiliária do Fundo Municipal de Habitação; 
• Valor arrecadado na Carteira Imobiliária do FMH 2014, excetuando-se os valores 

recebidos correspondentes aos saldos devedores de exercícios anteriores; 
• Recursos não aplicados, descritos no Balanço Patrimonial do FMH e onde  podem 

ser utilizados (Subvenção para investimento); 
• Qual o saldo disponível no FMH, considerando os valores reservados / 

comprometidos para o exercício de 2015; 
• Empreendimentos do Programa de Locação Social no Balanço Patrimonial. 

 

 


