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                   REUNIÃO  ORDINÁRIA BIMESTRAL COM REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE BAIRRO CREDENCIADAS NO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ENTIDADES DE BAIRRO (COMEB) 

 

Santos, 26  de   setembro  de  2019 

 

Aos vinte e seis dia   dias do mês de  setembro   as 15:00 horas foi realizada no auditório da rua XV de Novembro a 

reunião   bimestral ordinária  com os Representantes  das Entidades de Bairro  credenciadas no  Conselho Municipal 

de Entidades de Bairro , 

Nesta  tivemos a presença do Sr,. Marcio  Gonçalves que hoje esta como Presidente do CONDEMA Conselho Municipal 

de  Desenvolvimento do Meio Ambiente, , onde  Ele  deu algumas  orientações sobre a questão ambiental como  a 

Secretaria de meio Ambiente   recebe as informações  e  necessidades apresentadas  e depois  tomam  as providencias 

cabíveis . a media de 70%   do lixo reciclável vem através de  um trabalho de conscientização e educação ambiental , 

para  o descarte  e   recolhimento  sendo agendado através dos meios de comunicação  que  estão no Diário Oficial 

Digital  ou ligar para o telefone 32268080,  o mesmo serve para o descarte de entulho  com a quantidade de 10 sacos  

e falou como funciona o CONDEMA, na ocasião  também foi feito o convite  para aquele que quiserem participar das 

reuniões  que são realizadas toda ultima  quarta feira do mês  no auditório  do Orquidário de Santos 

Nesta reunião também  contou com a participação  do  Sr. Marcelo Juvenal  Representante da ATESP Associação dos 

Técnicos e Auxiliares em Edificações e Afins  do Estado de São Paulo, onde o mesmos através deste órgão  vem 

oferecer cursos profissionalizantes  para as Entidades e suas comunidades  gratuitos como ; curso de elétrica 

,hidráulica ,  administração  de obras e circuito interno para tv, , os cursos  serão de  20 pessoas  por turma e com 

duração de 60  a 40 horas dependendo do curso, todos terão certificado de conclusão.. 

Depois da    explanação  dos convidados  a reunião teve seu termino  as 16:40 horas, a  lista de presença se encontra 

anexa a Ata. 
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