
E S TAT U T O S 
da Alliance of Cambridge Tenants 

( A C T )
Efetivo 16 de maio de 2009

Artigo I. Nome e Endereço

O nome desta organização é a Alliance of Cambridge Tenants (ACT). Atualmente 
e até que haja qualquer mudança feita por diretores da ACT, o escritório da ACT 
estará localizado no Jackson Gardens (259 Harvard Street, no porão perto da 
esquina da Harvard com a Prospect Street); o endereço para correspondência será 
Post Office Box 391078, Cambridge Massachusetts 02139; e o número telefônico 
será 617-499-7031.

Artigo II. Propósitos

A. Em geral, o propósito da ACT é o de melhorar a vida de todo os inquilinos nos 
vários programas de habitação da Cambridge Housing Authority (CHA) e, 
mais especificamente, esse propósitos incluem, mas não estão limitados aos 
seguintes: 

1. Compartilhar informação entre os inquilinos afetados pelas políticas da CHA;

2. Rever e procurar revisões apropriadas das políticas da CHA;

3. Participar no desenvolvimento das novas políticas da CHA;

4. Apoiar e fortalecer as já existentes organizações de inquilinos e auxiliar no 
desenvolvimento de organizações locais de inquilinos, onde não exista 

— 1—



nenhuma atualmente, desde que, no entanto a ACT não diminua a autoridade 
de organizações locais de inquilinos já existentes; e

5. Trabalhar com a CHA para procurar fundos adicionais para serviços para 
residentes e outros programas afetando os inquilinos.

B. A direção da ACT negociará com a ACT um memorando de entendimento 
consistente com estes propósitos.

Artigo III. Associação

O chefe da família (de qualquer idade) e cada adulto (com 18 anos ou mais) que 
esteja atualmente listado na CHA, no aluguel de moradias públicas ou que seja 
um inquilino portador de vales na CHA deverá ser um membro da ACT. Todos 
os inquilinos portador de vales são participantes do programa de Vale 
Alternativo para Moradia, Mass Programa de Vale-Aluguel e programa 
Alternativo de Vale-Moradia do estado) e inclui os chefes da família como 
também os membros autorizados da família mesmo que eles residem em 
Cambridge ou fora de Cambridge. A associação termina automaticamente 
quando a pessoa não é mais inquilino da moradia pública da CHA ou inquilino 
com vale-moradia.

Artigo IV. Conselho Governante

A. O Conselho Governante da ACT consistirá de até trinta e oito (38) membros 
dos quais até dezenove (19) serão inquilinos de moradia pública e até 
dezenove (19) serão os inquilinos de vale.

B. Inquilinos de Moradia Pública

1. Poderá haver até dois membros de Conselho de cada um dos nove distritos (os 
distritos são do Projeto de Gerência Ativo da CHA) e um membro do Conselho 
do décimo distrito  (que cobre prédios de propriedades, mas não gerenciados, 
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pela CHA) por um total de dezenove (19) membros do Conselho da moradia 
pública.

2. estes dez distritos serão ajustados antes de cada eleição caso haja mudanças 
nos distritos da CHA ou no número de prédios de propriedades da CHA, que 
não sejam gerenciados pela CHA.

C. Inquilinos com Vale

1. poderá haver até dezenove (19) membros no Conselho representando 
inquilinos participantes de um dos programa de vale da CHA.

2. O objetivo é o de ter representantes de diferentes programas de vale da CHA, 
incluindo participantes (i) na Seção Federal 8 do Programa de Escolha do Vale-
Moradia, do Mass Programa de Vale-Aluguel (MRVP)  e o Programa 
Alternativo de Vale-Moradia do estado (AHVP); (ii) nos inquilinos sediados e 
unidades sediados nos programas de vale; e (iii) com os moradores com vales 
da CHA que vivam fora da cidade de Cambridge.

3. Para primeira eleição, os 19 inquilinos com vale-moradia serão eleitos para 
membros do Conselho em total liberdade (sem qualquer relação de onde eles 
morem).

4. Para eleições subseqüentes, a cidade de Cambridge será dividida em oito (8) 
distritos de Vale-Moradia com, aproximadamente, o mesmo número de 
famílias com Vale-Moradia residindo em cada distrito. Os inquilinos com vale 
em cada distrito de Cambridge elegarão dois (2) membros do Conselho com o 
total de dezesseis (16) membros do Conselho com vale para Cambridge. Os 
inquilinos com vale da CHA que não morem em Cambridge elegerão três (3) 
membros do Conselho dentre aqueles inquilinos de Vale-Moradia residindo 
fora de Cambridge.

D. Obrigações dos Membros do Conselho
Os obrigações incluem o seguinte:
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1. representar inquilinos da CHA de qualquer distrito apropriado e representar 
os interesses de todos os inquilinos participantes dos programas de moradia da 
CHA.

2. Comunicar-se com regularidade com os membros constituintes do Conselho. 
Constituintes serão definidos mais adiante pelo Conselho. 

3. Atender com regularidade reuniões mensais como também qualquer reunião 
especial do Conselho.

E. Termo: O termo de cada membro do Conselho será de dois (2) anos. No 
entanto, para o primeiro Conselho da ACT, uma metade (arredondada) dos 
membros eleitos do Conselho de Moradia Pública e uma metade 
(arredondada) dos membros eleitos do Conselho de Vale-Moradia serão 
aleatoriamente selecionadas para servir por três anos (para permitir escalonar 
os termos). Membros do Conselho não são permitidos servir mais do que três 
(3) termos correspondência. 

 
F. Resignação: Um membro do Conselho poderá resignar a qualquer momento 

através de carta de resignação endereça  para os co-presidentes e secretario de 
correspondência.

G. Remoção:

(1) O Conselho, por maioria de votos, poderá remover um membro do Conselho 
e (a) o membro não comparecer a três reuniões consecutivas da ACT sem justa 
causa; (b) o membro substancialmente falhar em cumprir suas obrigações 
como membro do Conselho; (c) o membro atuar contrariamente a qualquer 
ordem votada e aprovada nas reuniões de Conselho ou ; (d) o membro abusar 
extremamente de seus poderes ou, tirando isso, envolver-se em sérios atos 
legalmente não justificados; e removerá um membro do Conselho se (e) o 
membro não for mais inquilino de vale da CHA.

(2) Antes de qualquer voto do Conselho para remover um membro d Conselho 
por justa causa, o secretário de correspondência enviará a todos os membros 
do Conselho som no mínimo duas semanas, comunicados por escrito para 
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uma audiência do Conselho para considerar a remoção. O comunicado 
especificará as razões e fatos para a remoção proposta e informará a todos os 
membros do Conselho afetados os seus direitos para atender e apresentar 
informação nesta audiência. Os membros do Conselho afetados têm o direito 
de atender a essa audiência e apresentar qualquer informação relevante 
(incluindo de outros). Caso o membro do Conselho não compareça como 
esperado à audiência comunicada, o Conselho ainda poderá votar para sua 
remoção.

H. Vagas

(1) Se um membro do Conselho resignar ou for removido por justa causa, o 
Conselho poderá nomear um inquilino de moradia pública ou de vale, como o 
caso se apresentar, para completar o termo do membro do Conselho que 
resignou ou foi removido. As ditas nomeações serão entre os candidatos que, 
no tempo oportuno, submeteram nomeações na última eleição, sendo os que 
receberam o maior número de votos considerados primeiro. Caso isso não 
resulte em nenhuma nomeação, então o Conselho solicitará sugestões dos 
constituintes afetados (inquilinos de moradia pública ou de vale-moradia) 
para nomear outro membro do Conselho para término do termo vago. Em 
qualquer caso, pelo menos a metade dos membros do Conselho restantes 
devem aprovar a nomeação.

(2) Caso o Conselho não nomeie um inquilino para o término do termo (como 
descrito acima) então o inquilino de moradia pública ou vale, como seja o 
caso, será eleito para a posição em aberto na próxima eleição marcada pela 
ACT (independentemente do vencimento do termo d pessoa que causou a 
vaga).

I. Mudança na Condição : Caso um membro eleito do Conselho mude-se de um 
distrito de morada pública para outro distrito de moradia pública ou transfira-
se da CHA moradia pública para o programa de vale-moradia da CHA ou vice-
versa, o membro do Conselho continuará a ser elegível para terminar o seu 
termo.

Artigo V. Processo de Eleição par os membros do Conselho Governante
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A. O Comitê de Eleição será responsável pela organização e supervisão das 
eleições, produzindo e distribuindo os votos, conduzindo publicidade e 
informação a respeito dos candidatos e eleições, desenvolvendo directrizes e 
logísticas, e garantindo qualquer participação externa que seja necessária para 
um processo eletivo aberto e democrático para membros do Conselho.

B. O Comitê Eleitoral estabelecerá um sub-comité de nomeações, no mínimo três 
(3) meses antes da abertura de nomeações para cada eleição. O sub-comitê dito 
não incluirá  nenhuma pessoa que procura ser nomeada para o Conselho. O 
sub-comitê solicitará nomeações para o Conselho notificando todas as famílias 
de inquilinos de moradia pública e vale com no mínimo trinta (30) dias de 
antecedência de cada eleição; coletar todas as nomeações; e organizar a 
verificação de que todos os nomeados são os chefes de família (de qualquer 
idade) ou ter pelo menos 18 anos de idade e ser atualmente inquilino de 
moradia pública da CHA ou inquilino de vale-moradia da CHA.

C. O Comitê Eleitoral assegurará que haverá no mínimo um modo (como um 
forum aberto a todos e/ou um boletim de noticias) para informar a todos os 
membros da ACT os interesses e qualificações dos nomeados antes da eleição.

D. Cada chefe de família (de qualquer idade) e todo adulto (18 anos e acima) que 
seja atualmente inquilino de moradia pública ou inquilino de vale, é habilitado 
a votar para membros do Conselho da ACT.

E. Depois de no mínimo trinta (30) dias de aviso a todos os votantes habilitados, a 
eleição de membros do Conselho será feita por escrito, com voto secreto e/ou 
em pessoa na estação de voto. Nomeações de pessoas que não se candidataram 
é permitida. 

F. Caso haja um distrito de moradia pública ou de vale ode não hajam candidatos 
(incluindo os que foram nomeados sem se candidatarem) com voto, então 
aquele distrito não será representado no Conselho e haverá menos de 38 
membros do Conselho.
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G. A arrecadação e contagem dos votos será controlada ou supervisionada por 
terceiros, grupos independentes, com experiência em supervisão de eleições, 
com voluntários locais ou estaduais, como por exemplo, a Liga das Mulheres 
que Votam. Através de solicitação, esse grupo independente fornecerá um 
certificado atestando a justiça da eleição.

H. No case de empates, o grupo independente sorteará, aleatoriamente, nomes de 
candidatos que tiveram o mesmo número de votos, um por um, para 
seqüencialmente criar uma lista dos potenciais membros do Conselho, a 
alguma posição preenchida por essa lista, deverá ser preenchida 
seqüencialmente começando com o primeiro nome aleatoriamente sorteado. 
Depois disso, o sub-comitê de nomeações assegurará que os potenciais 
membros do Conselho alcancem as qualidades mínimas estabelecidas no 
Artigo III.

I. Eleição de Reconvocação: Uma eleição de reconvocação será realizada se no 
mínimo 10 % dos associados da ACT assinarem uma petição requisitando a 
mesma (e, após o recebimento dessa petição pelo Conselho, os membros do 
Conselho eleitos por último são removidos do Conselho e uma nova eleição 
para essas vagas será realizada). A eleição de reconvocação será supervisionada 
por terceiros, um grupo independente, com experiência em supervisão de 
eleições. 

Artigo VI. Diretores

A. Composição: Membros do Conselho da ACT elegerão de seus membros:

1. Dois (2) presidentes (um inquilino de moradia pública e um de vale-moradia)

2. Dois (2) vice presidentes (um inquilino de moradia pública e um de vale-
moradia)

3. Dois (2) secretários (um de registro e um de correspondência) (um inquilino de 
moradia pública e um de vale-moradia)
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4. Dois (2) tesoureiros (um inquilino de moradia pública e um de vale-moradia)

Os dois diretores não podem ser parentes (pais, irmãos nem filhos) ou morar 
nem mesma residência. 

B.Deveres: Is diretores terão os seguintes deveres e, em adição, quaisquer outra 
ou necessárias obrigações que os diretores possam designar:

1. Co-presidentes: Os co-presidentes serão os diretores presidentes executivos da 
ACT e compartilharão a presidência nas reuniões da ACT e seus diretores. eles 
atuarão como as pessoas de contato entre a ACT, CHA e o público; 
supervisionar o desempenho e deveres dos outros diretores; e reunir-se som 
inquilinos de organizações locais quando necessário. 

2. Co-Vice-Presidentes: o co-vice-presidente presidirá reuniões quando os 
presidentes não estiverem presentes. Caso o co-presidente pare de ser membro 
da ACT, então os membros restantes do conselho elegerão um dos co-vice-
presidentes para ser o novo co-presidente pelo restante do termo e elegerão um 
novo co-vice-presidente (desde que a pessoa que está saindo, como presidente, 
seja um inquilino de moradia pública, então a pessoa recém nomeada deverá 
ser um inquilino de moradia pública e se a pessoa que está saindo é um 
inquilina de vale-moradia, então a pessoa recém nomeada deverá ser um 
inquilino de vale-moradia).

3. Secretário de Registro: O secretário de registro atenderá reuniões, preparará 
atas de reunião e aprovação para o próxima reunião; e será a única pessoa 
autorizada a gravar (por gravador, telefone móvel ou de outra maneira) 
qualquer das reuniões. Caso o secretário de registro não esteja presente em 
nenhuma reunião, o co-presidente nomeará um substituto.

4. Secretário de Correspondência: O secretário de correspondência manterá todos 
os arquivos para a ACT (incluindo atas de reunião, relatórios de presença, 
relatórios do comitê, estatutos, orçamentos, anúncios e ordens do dia para 
reuniões); manterá arquivos de informações de contato e termos de diretores e 
membros; e consultará com outros diretores, e responderá correspondências 
endereçadas à ACT, Esta pessoa será considerada auxiliar de escritório da ACT.
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5. Co-Tesoureiros: Os co-tesoureiros serão os que zelarão por todos os fundos 
(incluindo dinheiro para pequenas despesas caso disponível) da ACT; serão 
responsáveis por depósitos, escrevendo cheques e controlando os saldos das 
contas bancárias; prepararão  qualquer relatório financeiro que seja necessário; 
e um dos co-tesoureiros atuará como presidente de levantamento de fundos.

Deveres Adicionais:

1. No mínimo um dos co-presidentes ou um dos vice presidentes atenderão as 
reuniões de comissários de membros do conselho da CHA. (No momento, essa 
reuniões são geralmente realizadas as 5:30 PM nas segundas e quartas quarta-
feiras de cada mês, com a pauta do dia postada na sexta-feira anterior no web 
site da CHA).

2. No mínimo um presidente será membro de cada um dos comitês permanentes 
da ACT, que são descritos abaixo no Artigo VII.

Termo: Cada presidente servirá um termo de dois anos, exceto na primeira 
eleição de presidente, onde um co-presidente, um co-vice-presidente, um 
secretário e um co-tesoureiro serão aleatoriamente selecionados para servirem 
um termo de três anos, com o propósito de estabelecer a sobreposição de termos 
com o propósito de continuidade. Nenhum oficial servirá no mesmo gabinete por 
mais de três (3) termos consecutivos.

E. Resignação: Um diretor pode resignar a qualquer momento, por escrito, numa 
carta de resignação entregue a um dos co-presidentes, com cópia para o 
secretário de correspondência.

F. Remoção de Diretores:

(1) O Conselho, pela maioria de votos, poderá remover um diretor se (a) o diretor 
não comparecer a três reuniões consecutivas da ACT sem juta causa; (b) o 
diretor  substancialmente parar de exercer suas obrigações como um diretor; 
(c) o diretor agir contrariamente a qualquer ordem votada e aprovada na 
reunião de Conselho; ou (d) o diretor abuse extremamente de seus poderes ou, 
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tirando esso, envolver-se em sérios atos legalmente não justificados; e 
removerá um diretor se (e) o diretor não for mais um inquilino de moradia 
pública ou vale de CHA.

(2) Antes de qualquer voto do Conselho para a remoção de um diretor por justa 
causa, o Secretário de Correspondência enviará ao diretor afetado uma 
notificação por escrito com no mínimo duas semanas da audiência do 
Conselho para considerar a remoção. A notificação especificará as razões e 
fatos para a remoção proposta e informará o diretor afetado de seus direitos 
de atender e apresentar informação na audiência. O diretor afetado tem o 
direito de atender a esta reunião a apresentar qualquer informação relevante 
(incluindo de outros). Caso como esperado, o diretor n≤ao atenda audiência 
de que foi avisado, o conselho ainda pode votar na sua remoção.

G.Vagas: Caso um diretor resigne ou seja removido por justa causa, o Conselho 
prontamente nomeará, pela maioria de votos de seus membros, outro membro 
do Conselho para concluir o termo do diretor que resignou ou foi removido; 
desde que se a vaga foi criada pela resignação  ou remoção de um inquilino de 
vale-moradia, então a nomeação será entre membros do Conselho de vale-
moradia esse a vaga foi criada pela resignação ou remoção de um inquilino de 
moradia pública, então a nomeação será entre os membros do Conselho de 
moradia pública.

Artigo VII. Comitês Permanentes

Haverão os seguintes Comitês Permanentes da ACT. Associação é aberta a 
qualquer inquilino de moradia pública ou vale da CHA. Haverá no mínimo um 
diretor em cada Comitê Permanente. Cada Comitê Permanente relatará suas 
atividades nas reuniões da ACT com freqüência.

A. Comitê da Equipe de Audiência: este comitê entrevistará, selecionará e 
treinará inquilinos interessados em participar das equipes de audiência da 
CHA, incluindo a Equipe de Queixas, a Equipe de Conferência e o Comitê 
para Revisão de Privações, todos sujetos a aprovação pela ACT.
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B.Comitê de Finanças: Sujeito a aprovação pela ACT este comitê procurará 
recursos adicionais para atividades da ACT e poderá trabalhar juntamente com 
a equipe da CHA para procurar recursos adicionais para serviços aos 
residentes e outras atividades que beneficiem os inquilinos.

C. Comitê de Auxilio Técnico: Este comitê revisará, analisará e fará 
recomendações em alterações das existentes políticas da CHA e movas 
políticas propostas, incluindo, mas não limitadas, ao Plano anual da CHA 
Moving To Work (MTW).

D.Auxilio ao Inquilino e Comitê de Prover Serviços á Comunidade: Este comitê 
estará disponível para auxiliar organizações de inquilinos de moradias 
publicas já existentes, para pessoas procurando estabelecer uma organização 
de moradias públicas, grupos de inquilinos com vale-moradia residindo no 
mesmo loteamento e onde não existe uma organização local de inquilinos ou 
por solicitação, inquilinos individuais com disputas com a CHA e/ou 
gerenciamento de companhia.

E. Comitê de Eleição: Este comitê organizará e supervisionará a eleição de 
membros de Conselho como foi mais completamente descrito no Artigo V 
anteriormente.

Artigo VIII. Comitês Ad Hoc

Os diretores estabelecerão tais comitês como apropriado, desde que aviso para 
qualquer comitê proposto seja incluído na próxima reunião. O comitê ad hoc 
pode incluir comitês para reavaliar e recomendar alterações nos estatutos, 
conduzir ajuda aos inquilinos e conduzir pedidos de ajuda com a mídia. Cada 
um destes comitês ad hoc reportarão suas atividades nas reuniões da ACT com 
regularidade.
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Artigo IX. Reuniões

A. Reuniões do Conselho: Geralmente, o Conselho da ACT, vai reunir-se 
mensalmente e com mais freqüência se necessário. O Conselho da ACT fará o 
possível para ter reuniões marcadas com regularidade e consistente em 
localizações convenientes pela maioria das membros do Conselho. Todos os 
inquilinos de moradia pública e vale-moradia da CHA podem atender 
qualquer reunião e terão oportunidade aceitável de fazer conhecer seus pontos 
de vista em problemas de interesses comuns. Inquilinos que não pertençam a 
CHA (incluindo funcionários da CHA) podem atender somente por convite 
feito por um dos co-presidentes do Conselho da ACT.

B. Reunões de Diretores: Geralmente, os diretores vão reunir-se mensualmente e 
com mais freqüência e necessário. Os diretores farão o possível para terem 
reuniões marcada com regularidade e localizações consistentes. Todos os 
inquilinos de moradia pública e vale-moradia da CHA podem comparecer a 
qualquer reunião dos diretores. Os inquilinos que não pertençam a CHA 
(incluindo funcionários da CHA) podem atender somente por convite feito por 
um dos co-presidentes do Conselho da ACT.

C. Reuniões de Comitês: Comitês permanentes e ad hoc vão reunir-se quando 
necessário. Todos os inquilinos da CHA podem comparecer a qualquer 
reunião de comitê e os não inquilinos da CHA podem comparecer por convite 
feito pelo comitê.

D. Aviso: A não ser que haja uma emergência, no mínimo com três (3) dias de 
antecedência, uma notificação por escrito de todas as reuniões regulares e 
especiais da ACT, diretores e comitês deve ser fornecida para cada membro do 
Conselho da ACT e qualquer outro inquilino da CHA que tenha solicitado tal 
notificação de antecedência notificando o Secretário de Registro. O dito aviso 
conterá data, hora, local e, quando disponível, as pauta sugeridas ou tópicos para 
discussão. 

E. Votação: Cada membro do Conselho terá um voto. Membros do Conselho 
poderão votar somente em pessoa. Votos feitos por procuração não são 
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permitidos. Exceto por outras maneiras, todas as decisões serão feitas pela 
maioria daqueles presentes nas reuniões que haja um quorum.

F. Quorum: Para reuniões do Conselho o quorum consistirá do número de 
membros presentes nas reuniões até que haja no mínimo quatro diretores 
presentes. Para reuniões de diretores o quorum consistirá de cinco (5) 
diretores. para a eleição inicial de diretores o quorum consistirá de vinte e nove 
(29) membros do Conselho.

G.  A ninguém será permitido gravar eletronicamente qualquer reunião sem 
permissão do presidente ou outra pessoa presidindo a reunião.

H. Sessão Executiva Privada: O Conselho e diretores podem reunir-se 
privadamente somente se a reunião for premeiramente convocada em sessão 
aberta, o diretor presidindo a reunião cita o propósito para a sessão executiva, 
a maioria dos membros presentes vota para ir em sessão executiva, e o diretor 
presidindo a reunião declara antes da sessão executiva começar se a reunião 
pública recomeçará depois da sessão executiva. Sessões executivas podem ser 
conduzidas somente pelos limitados propósitos que se seguem: (1) para 
considerar punição ou dispensa, ou ouvir reclamações de um membro ou 
empregado desde que o indivíduo afetado tenha notificação adiantada e a 
oportunidade de ser ouvido na sessão executiva; (2) discutir sobre estratégias 
de negociações com a CHGA ou litigo no caso de numa reunião aberta haja 
um efeito prejudicial nas negociações ou litigo; (3) investigar acusações 
criminais de má conduta ou discutir a entrada de queixas criminais; (4) 
considerar e entrevistar candidatos para trabalharem na ACT ou CHA caso 
numa reunião aberta haja um efeito prejudicial em obter candidatos 
qualificados e (5) reunir-se com um mediador desde que a decisão de 
participar em negociação seja feita em uma sessão de reunião aberta.

Artigo X. Gastos

Um orçamento proposto para a ACT (incluindo seus comitês) e qualquer 
significante emenda no orçamento será aprovado pelo Conselho. Gastos serão 
feitos somente em acordo com a orçamento proposto ou emendas.  Todos os 

— 13—



gastos acima de $100.00 devem ser aprovados, com antecedência, pelos diretores. 
A pessoa solicitando permissão para fazer um gasto fornecerá um formulário 
com assinatura autorizada ao co-tesoureiro com uma cópia para o Secretário de 
Registro. Duas assinaturas de diretores são requeridas em todos os cheques 
acima de $100.00.

Artigo XI. Ano Fiscal

O ano fiscal será de 1 de abril até 31 de março (que é o mesmo ano fiscal da 
CHA).

Artigo XII. Adoção e Emendas

A. Na primeira reunião do Conselho recém-eleito, esses estatutos devem ser 
considerados e adotados por votos afirmados de dez ocho (18) membros do 
Conselho, até que no mínimo vinte (20) membros do Conselho estejam 
presentes.

B. Os estatutos podem ser emendados, anexados ou revogados por voto afirmado 
de dois terços dos membros do Conselho da ACT  presentes e votantes na 
reunião regular do Conselho da ACT devidamente anunciada. Terá que haver 
com rezoável antecedência aviso aos associados da ACT de qualquer reunião 
(incluindo data, hora, local e propósito) na qual votos serão dados mudanças 
nos estatutos.

Artigo XIII. Conflito

Esses estatutos e qualquer regra, procedimento ou política, devidamente 
adotados pelo Conselho ou qualquer comitê do Conselho tomarão precedente 
sobre “Robert’s Rules of Order” ou outro guia de procedimentos parlamentares. 
No entanto, “Robert’s Rules of Order” será aplicada caso exista qualquer assunto 
não resolvido por referência a esses estatutos ou qualquer regra, procedimento 
ou política devidamente adotados pelo Conselho ou comitê.
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ADOTADO EM 16 DE MAIO DE 2009 pelos:

John Ramos, Matilde Ubillus, Robert M Chamberlin, Everett Carlson, William B 
Cunningham, Natalie Heffelfinger, Victoria Bergland, Louise Jodesty
Inquilinos Representantes de Moradia Publica 

Cheryl-Ann Pizza-Zeoli, Jackie West, Sherri Tucker, Sameh Tawfik, Janice Henry, 
Mary Platt, Jocelyne Alexandre, L.V. Randolph III, Elizabeth Fenton, Hassan J 
Rashid, Kathy Watkins
Inquilinos Representantes de Vale Moradia 
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P. O . B o x  3 9 1 0 7 8
6 1 7 - 4 9 9 - 7 0 3 1

t e n a n t s @ e a r t h l i n k . n e t
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