CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
AT A D A REUNI ÃO EXTRAO RDIN ÁRI A

Realizada em 22 de março de 2016
Aos vinte e do is dia s do mês de março do ano de dois mil e
dezesseis, às vint e horas, realizou-se a reunião Extraordinária
do Conselho Municipal de Ha bitação – CMH, no Ce ntro de
Capacitação Pessoal e Prof issional - CECAPP da Compa nhia
de Hab itação da Baixada Santista - COHAB-ST, loc alizado na
Avenid a Hugo Maia , 293, Jardim Rá dio Clube, Santos, SP,
cujos present es assinaram lista de pr ese nça espec íf ica dess a
reunião, com just if icativa de ausência de Odete Cunh a dos
Santos (Socie dades de Melhorament os ) e Jean Pierre de
Moraes Crete (Sindicato dos Arquitetos ), para discuss ão d a
pauta única: ITEM 1 – Alteração do Regimento Inter no d o
CMH. A reuniã o f oi inic iada pe lo presidente do CMH, Sr.
Maurício Pra do, q ue indicou a m im, Ernesto B ech elli, Técnico
Socia l da COHAB-ST e Assessor do CMH, para secretariá-lo
na reunião. Ver if ica da a não pres enç a de 2/3 (dezesseis) dos
Conselheiros, número nec essário para deliberaç ão, c om o
registro de apenas 11 (onze) c omparec imentos, o pres ide nte,
após anunciar o s no mes dos presentes e suas representaç ões,
cancelou a reuniã o. Reaf irmou que c ontinuará vigorando o
atual Regimento Int erno que de verá s er respe itado em todo
seu conteúdo, não abrindo e xc eções que estavam ocorren do,
e q ue a proposta de alt eraçã o, elaborada pe la Comis sã o
Execut iva, tentar ia corrigir. Convocou todos os c ons elheiros
para a Reunião Ordinária do CMH q ue acontecer á na próxi ma
terça-feira, dia 29, as 19 h, conf orme Edit al já enviado pelo
correio. Nad a mais havendo a tratar, encerrou-s e a reunião,
da qua l eu, Ernesto Beche lli, Técn ic o Social da COHAB-ST e
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Assessor do CMH, lavrei a presente ata, q ue vai ass inada por
mim e por Maur ício Prado, pres idente do CMH.
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