
 
 

 
 

 

Pauta da 1ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva do CMH  

5ª Gestão: 

 
1)  Aprovação da Ata da 9ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva do CMH – 

Gestão 2009/2011 realizada em 29/11/2011; 
 
2) Solicitação de Voto CECMH nº04/2014– Aprova as prestações de contas dos 

recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 
01.01.2011 a 30.06.2011; 

 
3)  Solicitação de Voto CECMH nº05/2014– Aprova as prestações de contas dos 

recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 
01.07.2011 a 31.12.2011; 

 
4) Solicitação de Voto CECMH nº06/2014– Aprova as prestações de contas dos 

recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 
01.01.2012 a 30.06.2012; 

 
5) Solicitação de Voto CECMH nº07/2014– Aprova as prestações de contas dos 

recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 
01.07.2012 a 31.12.2012 

 
6) Solicitação de Voto CECMH nº01/2014- Autorização para prorrogação do prazo 

de vigência e adequação da planilha de serviços do Contrato COHAB-SP 
nº86/10- referente a serviços técnicos especializados de engenharia  consultiva 
e assessoria técnica na implantação de empreendimentos habitacionais. e 
demais ações relacionadas ao plano estratégico de atuação da COHAB-SP; 

 
7) Solicitação de Voto CECMH nº02/2014 - Autorização para utilização de recursos 

do Fundo Municipal de Habitação como contrapartida para pagamento de 
valores de reajustes de contratos de execução de obras de reforma do edifício 
situado à Rua Asdrúbal do Nascimento nº268 e do edifício denominado 
Cineasta, localizado à Avenida São João nºs605,613 e 617, suportados com 
recursos do Orçamento Geral da União; 

 
8) Solicitação de Voto CECMH nº03/2014 - Autorização para utilização de recursos 

do Fundo Municipal de Habitação para compra e instalação de novo elevador no 
edifício Riachuelo, situado à Rua Riachuelo nº275, cujas obras de requalificação 
e reforma foram realizadas com recursos do Fundo Municipal de Habitação; 

 
9) Outros assuntos. 


