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REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTIDADES DE BAIRRO DE SANTOS 

Santos, 17 de maio de 2018  as 15:00 horas 

 

Aos dezessete  dias do mês de maio de 2018 foi realizada no auditório da rua XV de Novembro 183 a 

reunião de Diretoria  do Conselho Municipal de Entidade de Bairro de Santos , para se tratar de 

assuntos relacionados ao Conselho e as Entidades de Bairro tais como, Marcar reunião com a 

Universidade Unisantos  para conhecer as parcerias disponíveis para as Entidades e suas 

Comunidades,  Participação e representação da Diretoria do Conselho  em posses, Reuniões e em 

outros eventos que for preciso, No dia  05 de junho em comemoração a Dia Mundial  do Meio 

Ambiente será realizado um Ato do Conselho tanto com o plantio de uma árvore como na 

conscientização Ambiental,  Agendar reunião com a Promotoria da Pública sobre Rua de Lazer nos 

Bairros,  Agendar visita a Câmara  Municipal para tratar sobre a Lei de Remissão  dos débitos  do 

I.P.T.U das Entidades que tem sede própria , Ver junto a Prefeitura a possibilidade de um contador 

para fazer a prestação de contas da subvenção das Entidades que tem esse benefício e o pedido de 

cancelamento do C.N.P.J. do Conselho onde o mesmo não tem nenhuma serventia. 

Nesta reunião também a Diretora Rosana Santos pediu para que fosse marcada uma reunião com o 

Ouvidor Público para definir as questões  sobre a nova Lei de Ocupação do Solo que irá atingir 

diretamente os Bairros da Encruzilhada, Macuco. Estuário e Ponta da Praia. 

O Diretor Luiz Antônio também solicitou que fosse agendada uma reunião com Ouvidor Público e o 

Secretário de Desenvolvimento Social sobre a reforma do Pier de pesca na Ponta da Praia. 

O diretor Pedro Estevão  representando o Conselho participou da reunião realizada na Sede da 

Sociedade Pró Melhoramentos do Radio Clube  onde  neste foi solicitado a volta do Posto do SAMU 

na Praça Jerônimo La Terza, onde os responsáveis pelo falaram que estão em estudos pelo retorno 

do Posto. 

Sendo assim sem nada mais a se tratar a  reunião foi encerrada as 16:30  

 

 

José Carlos de Almeida                                                                    Ana Paula Vireilha da Costa Ramos 

Presidente do Conselho                                                                             Secretária do Conselho 

 


