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REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTIDADES DE BAIRRO (COMEB) 

 

Santos, 19 de março de 2019 

  

Nos dezenove  dia do mês de março  as 15 horas nas  dependências do COMEB , foi realizada a reunião ordinária  com 

a Diretoria do Conselho para se tratar  dos seguintes assuntos: 

O Projeto da  Ouvidoria  onde  nesse o objetivo  é apresentar as ferramentas de comunicação  parta que os 

Representantes  das Entidades  tenham o conhecimento  para fazer seus pedidos de melhorias e de reclamação, ficou 

decidido  que será  em 2 etapas  , a primeira reunindo  os Representantes  da Zona  Noroeste e Morros e  segunda com  

Representantes da Zona  Intermediária  e Orla, Centro e Área  Continental. 

Foi discutido nessa  a questão dos processo de isenção e de remissão dos débitos das Entidades estão chegando com 

deferimento dos processos. 

Nesta também  foi acertado o dia para visitar o novo Presidente da Câmara  Municipal o  Vereador Rui De Rossis no dia 

21 de março as  16:00 horas.. 

Foi também  tratado  as comemorações dos 35 anos  do Conselho Municipal de Entidade de Bairro no dia 27 de 

agosto. 

Nos assuntos  gerais  foi falado do  Projeto Universidades nos Bairros , no qual já algumas Entidade de Bairro já esta  

fazendo uso dos serviços da Universidade UNISANTOS , sendo tudo tratado com a Representante da Universidade 

Dalva  Mendes, ficou nessa  reunião  já marcada a reunião com os Presidentes e Representantes das  Entidades de 

Bairro ,no dia 10 de abril  as 16:00 horas  no auditório da rua XV de Novembro as 15:00 horas com a presença do 

Secretário de  Saúde   Fabio Ferraz. 

O  Representante do COMEB   no CONDEMA  Mario Bernadino  falou de sua participação e na indicação de duas 

propostas : aumento das equipes de poda de arvores  e  sobre os fogos artificiais sem barulho. 

Sendo assim  o Presidente  José Carlos  Kaculé   encerrou a reunião as 16:30 horas 

 

 

PRESIDENTE  DA  MESA                                                                                                SECRETÁRIO  REUNIÃO 

JOSÉ CARLOS  KACULÉ                                                                                                    MARIO BERNADINO              
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