
 

 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 

 

Realizada no dia 30 de Julho de 2019 

Às dezenove horas e trinta minutos do dia  trinta de  julho de dois mil e dezenove, no 

Centro de Capacitação Pessoal e Profissional – CECAPP da Companhia de Habitação da 

Baixada Santista – COHAB-ST, localizado na Avenida Hugo Maia, 293, Jardim Radio Clube, 

Santos, SP, com a presença de Conselheiros e Convidados, compareceram na reunião os 

seguintes conselheiros: Luciana Dias Silva – representante das Universidades,Maria 

Margarida de Souza Teles, Luis Pereira dos Santos, Maria de Fátima Bispo dos 

Santos,Marinésio Pereira da Silva – representantes dos Movimentos de Moradia, Bruno 

Melo da Cruz, Maria Jacinta da Corte – representantes das Associações , Claudisnei 

Ferreira dos Santos – representantes dos Moradores de Favela, Dulcilea Pereira Fidelis e 

Maria da Conceição da Silva Café – representantes dos Moradores de Cortiço, quinze 

lideranças de movimentos e onze convidados para discussão da seguinte pauta: ITEM I – 

Apresentação de Empreendimento Habitacional da Construtora TRISUL na Zona 

Noroeste de Santos ( Faixa 2 – Programa Minha Casa Minha Vida ). O Mauricio Prado, 

Presidente do Conselho fez a abertura da reunião, agradeceu a presença de todos e 

apresentou representantes da Construtora TRISUL, Sr Olavo Miranda ( gerente regional ) 

e o Sr Antonio Silva ( responsável pela área de credito ) e ambos fizeram suas exposições 

iguais às anteriores, pois esta é a quarta e ultima etapa do empreendimento. As 

condições de financiamento e os preços são os mesmos apresentados em novembro de 

2018, assim como as vantagens oferecidas aos participantes do Conselho Municipal de 

Habitação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual eu, Dulce Vieira, 

Técnica responsável pelo CMH, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e por 

Mauricio Prado, presidente do CMH. Santos , trinta de julho de dois mil e dezenove (a) 

_____________________________Dulce Vieira e (b) __________________________ 

Mauricio Prado. 

 

 


