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PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CMH- 

 7ª GESTÃO 
 

03/12/2019 
 
 

1) Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva do CMH de 

22/10/2019- cópia em anexo; 

 

2) Solicitação de Voto CECMH nº13/2019-7ª Gestão- Mutirões da Região Sudeste que 

necessitam de manutenção. 

Trata-se de solicitação feita pela Conselheira Maria de Fátima dos Santos contendo rol 

de empreendimentos que necessitam de manutenção e que pretende sejam destinados 

recursos orçamentários do FMH em 2019 para a realização desses serviços ; 

 

3) Solicitação de Voto CECMH nº14/2019-7ª Gestão- Pedido de Aditamento do 

Convenio nº034/15 firmado entre a CEF e a COHAB-SP para a conclusão da obra do 

Residencial São Francisco Lajeado por mais 180 (cento e oitenta dias) – Conselheiro 

Fernando Cera.  

 

4) Solicitação de Voto CECMH nº15/2019-7ª Gestão – Pedido Prorrogação da 

Suspensão do Prazo do Convenio nº027/13 firmado entre a CEF e a COHAB-SP para 

a obra do Condomínio Conquista por mais 180 (cento e oitenta dias) – Conselheiro 

Fernando Cera.  

 

5) Apresentação à Comissão Executiva do CMH de Minuta de Resolução (cópia em 

anexo) para adequação do Regimento Interno do CMH visando : 

a) compatibilizar com a legislação municipal que introduziu alterações na 

composição do CMH (gráfico em anexo),  

b) fortalecer o CMH quanto à participação efetiva de seus Conselheiros e, 

portanto, alterar o capítulo referente à perda de mandato em razão de 

ausências em reuniões. Esse quesito, em especial, demanda uma 

apresentação e aprovação do Conselho Pleno e deverá ser apreciado na 8ª 

Reunião Ordinária daquele colegiado a ser realizada em 12/12/2019.  

(Legislação em anexo: Lei nº17.068 de 19/2/2019, Decreto nº57.915 de 

05/12/2017 e Resolução CMH nº01/2003). 

Nesse subitem a proposta é de alteração do texto do Capítulo VI PERDA DO 

MANDATO para aterar que com a ausência não justificada pelo Conselheiro 

em 3 (três) reuniões ordinárias ou extraordinárias sem justificativa apresentada 

por escrito à Secretaria Executiva do CMH, haverá a perda do mandato e o 

limite máximo de justificativas ao longo do mandato se limita a 6 (seis) 

reuniões. 

 

6) Eleição do CMH 8ª Gestão 2020-2022 – Informe da Secretaria Executiva do CMH 

sobre a formação da Comissão Eleitoral a ser proposta na 8ª Reunião Ordinária do 

CMH a ser realizada em 12/12/2019 

 

JOÃO FARIAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 


