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 ATA DA REUNIÃO BIMESTRAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTIDADES DE BAIRROS DE 

SANTOS, realizada no dia 20 (vinte) de junho de 2018 (dois mil e dezoito) à Av. Conselheiro Nebias  

300, com início às 15:00 horas e término 17:00 horas. 

Aos 20 (vinte ) dias do mês de junho de 2018 (dois mil e dezoito) realizou-se a reunião mensal  

ordinária do Conselho Municipal de Entidades de Bairros – COMEB -  realizada nas dependências da 

Universidade Católica de Santos – UNISANTOS, às 15:00 horas. Abrindo a reunião, o sr. presidente 

José Carlos de Almeida convidou para compor a mesa, o vice-presidente sr. Mario Bernardino Rosa 

Filho, que secretariou os trabalhos e a Professora Mestre da Universidade Católica de Santos , srª 

Dalva Mendes Fernandes. Em prosseguimento , o sr. presidente informou , que  o motivo da reunião 

mensal do mês de junho estar sendo realizada nas dependências da UNISANTOS está diretamente 

ligada ao  lançamento do projeto “Universidades nos Bairros” idealizado  pelo COMEB e na 

importância social que a presente parceria significará para as Entidades de bairros. O sr. Presidente, 

na sequência, solicitou que o Vice-Presidente , sr,. Mario Bernardino Rosa Filho, também se 

manifestasse sob, 

Sobre  o projeto “Universidades nos Bairros”. Fazendo uso da palavra , o Vice-Presidente considerou 

dois aspectos relevantes quanto ao projeto, sendo o primeiro a possibilidade de ampliar as 

perspectivas de futuro das entidades de bairros, abrindo novos caminhos no conhecimento de 

ferramentas de cidadania e por segundo, o resgate da valorização das entidades de bairros na 

cidade. Em continuidade, o sr. presidente, solicitou a Professa Mestre Dalva Mendes Fernandes, 

representando a UNISANTOS, se manifestasse sobre a viabilidade desta parceria. A Professora 

Mestre Dalva Mendes Fernandes,  de pronto,, agradeceu a presença de todos os presidentes de 

entidades de bairros , afirmando que a Universidade Católica se sentia honrada de  acolher as 

lideranças dos bairros de Santos e que o viés comunitário da UNISANTOS possibilitaria a 

concretização desta parceria. Na sequencia, apontou as diversas possibilidades de parcerias, no 

setor de serviços à comunidade, tais como: Agência Experimental  de Relações Públicas, 

Ambulatório de Enfermagem, Ambulatório de Nutrição, Câmara de Mediação de Conflitos 

Socioambientais, UrbanIsticos e Empresariais, Centro Cidadão, Centro de Cidadania, Mediação e 

Pacificação de Conflitos, Centro de Informação sobre Medicamentos, Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania, Clínica de Psicologia, Farmácia Verde, Promotoria Comunitária, entre 

outros itens. Procedida a apresentação foi aberto a palavra ao plenário , que , em diversas 

manifestações elogiaram a iniciativa do COMEB e o acolhimento pela UNISANTOS deste projeto. 

Feito isto, foi a proposta  “Universidades nos Bairros”, submetida à votação do plenário , sendo 

aprovada por unanimidade dos presentes , que  a primeira  parceria deste projeto será com a 

Universidade Católica de Santos – UNISANTOS, como ora se realiza. Na sequência, foi  acordado que 

em data a ser definida e comunicada a todos,  será realizado o ato protocolar documental para a 

formalização da Parceria entre o Conselho Municipal de Entidades de Bairros – COMEB – e 
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Universidade Católica de Santos – UNISANTOS, Nada mais havendo a tratar , foi a presente reunião 

declarada encerrada às 17:00 horas. Segue a presente Ata assinada por mim 

__________________________________ Mario Bernardino Rosa Filho , que secretariou os 

trabalhos e por _____________________________________ José Carlos de Almeida, presidente do 

COMEB. Santos, 20  (vinte ) de junho de 2018 (dois mil e dezoito). 

 

 


