
COMEB -CONSELHO MUNICIPAL DE
ENTIDADES DE BAIRROS

REUNIÃO ORDINÁRIA COM OS PRESIDENTE DE ENTIDADES DE BAIRRO 

Aos trinta dias do mês de janeiro de 2019 com início as 15:00 horas, foi
realizada a reunião ordinária com os Presidentes de Entidades de Bairro
credenciadas no Conselho Municipal de Entidades de Bairro (COMEB), no
auditório localizado na rua XV de Novembro 183 térreo com os seguintes
assuntos;A  Senhora  Diná  Vice  Presidente  do  Conselho  da  Mulher
comunicou a todos sobre o decreto Municipal Comunitário da Defesa da
Mulher , no qual o Conselho se propõe a ir aos Bairros para falar sobre o
conteúdo do Decreto que nele que se trata de : assassinatos, perda da mãe,
filhos órfãos, pensão por invalidez . A idéia é ira as Comunidades através
das Entidades de Bairro, Cras, Unidades de Saúde para levar informações
sobre o Tema. O sr. Dalve representante da S.M. Marapé pediu a palavra e
disse  que  essas  orientações  deveriam ser  principalmente  aos  homens,  o
Representante  da  Associação  da  Vila  Sapo  Bruno  falou  que  sua
Comunidade um casal estava brigando e com sinais os dois de embriaguez e
quando foi acionado a Policia Militar a própria esposa não quis fazer o B.O.
onde o mesmo achou um absurdo isso, falta de informação, sendo assim a
Sra.  Diná  encerrou  agradecendo  e  deixando  os  telefones  32021884  e
32021910,  para  informações.  Nesta  reunião,o  sr  Tatsubo  da  Ouvidoria
Municipal explicou sobre os serviços disponíveis as Entidades e Munícipes
como:  Protocolos  nos  pedidos,  Funcionamento  do  Sistema,  Portal  da
Transparência, controladoria, ocorrências, telefone 162 para  reclamações .
o Sr.  Inácio representante da Associação da Vila Alemoa falou sobre as
ocorrências que não são respondidas. O Sr. Fabio disse que iria averiguar e
falou para cobrar sempre. O Vice Presidente do COMEB Mario Bernadino
falou  sobre  o  Projeto  Universidades  nos  Bairros,  que  já  esta  sendo
utilizados  por  algumas  Entidades  e  reforçou  para  que  outras  usem  os
serviços oferecidos pela Universidade Unisantos.Sendo assim o Presidente
do  COMEB  José  Carlos  encerrou  a  reunião  que  foi  Secretariada  pela
Diretora do COMEB  Ana Paula V. da Costa Ramos as 16:35 horas 
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