
 

 

 

 

Pauta da 1ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva do CMH de 25/9/2018  

1) Solicitação de Voto CECMH Nº22/2018- Minuta de Resolução da Prestação de Contas do 

FMH referente ao 1º semestre de 2018 (cópia em anexo).  

Nesse item da pauta será feita uma apresentação pela SEHAB e pela COHABSP 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 01/01/2018 a 30/6/2018 produzido pela da SEHAB, 

esteja em condições de ser submetido à apreciação e deliberação dos Srs.(as) Conselheiros (as) 

do CMH;  

2) Solicitação de Voto CECMH Nº23/2018- Execução do Plano de Aplicação de Investimentos 

dos Recursos do FMH no 1º semestre de 2018 e realinhamento dos recursos para o 2º 

semestre de 2018, pedido formulado pela Conselheira Titular no CMH e Diretora Técnica da 

COHAB-SP, Sra. Juliana Jacometto Marchi (cópia em anexo).  

Nesse item da pauta, a COHAB-SP, na qualidade de operadora dos recursos do Fundo 

Municipal de Habitação, fará uma apresentação da execução da aplicação dos recursos 

aprovados nos termos da previstos na Resolução CMH nº97/2018 no 1º semestre de 2018, e 

submeterá o plano de realinhamento dos recursos para investimentos para o 2º semestre de 

2018 à apreciação e aprovação do colegiado;  

3) Solicitação de Voto CECMH Nº24/2018 – Aditamento de Prorrogação por 180 dias no Prazo 

de Suspensão dos Convênios nº26/2013 e nº27/2013 para o repasse de recursos do FMH nos 

empreendimentos Novo Horizonte e Conquista do Programa Crédito Solidário- 

CEF/COOPAMARE, firmados entre a CEF e a COHAB-SP - pedido formulado pelo Conselheiro 

Titular representante da CEF no CMH, Sr. Fernando Cera (cópia em anexo);  

4) Solicitação de Voto CECMH Nº25/2018- Autorização para encerramento do Convênio 

271/2004 COHAB-SP/SEHAB/SMS/SME, para celebração de novo convênio a ser celebrado 

entre COHAB-SP/SEHAB/SMADS, para cessão por prazo determinado, do andar térreo, 1º e 2º 

pavimento do Edifício Hotel São Paulo com o objetivo de implantação do Projeto Centro 

Temporário de Acolhimento/CTA (cópia em anexo)- pedido formulado pelo Conselheiro Titular 

no CMH e Presidente da COHAB-SP, Sr. Alexsandro Peixe Campos (cópia em anexo);;  

5) Outros assuntos 


