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

 

Santos, 31  de  outubro  de  2019 

 

Aos  trinta e um dias do mês de  outubro as 15:00 horas  foi  realizada a reunião ordinária  da Diretoria do Conselho 

Municipal de Entidades de Bairro (COMEB) onde nesta foi discutido  os seguintes assuntos , 

Marcar reunião Bimestral ordinária  com os Presidentes  das Entidades de Bairro credenciadas neste Conselho com a 

presença do Secretário Municipal de Governo  para se obter i informações  das atuais  ações do Governo Municipal  e 

as que  estão em andamentos; 

Ficou  decidido  que  o encontro de confraternização de final de ano  do Conselho com os Presidentes  será realizada 

no dia  onze do mês de dezembro no Salão Nobre da Prefeitura; 

O Presidente do Conselho Municipal   José  Carlos  informou que no mês de janeiro  será  realizada a  Eleição do 

Conselho Municipal de Entidades de   Bairro (COMEB) para mais um Biênio, sendo que será publicado no Diário Oficial  

o Edital para a inscrição de Chapas para concorrer a esse  pleito  com o prazo  de  inscrição do dia  17  de dezembro  de 

2019  a 15 de janeiro de 2020, onde a eleição será no dia  29 de janeiro; 

Sem mais a se tratar a  reunião foi encerrada pelo Presidente do Conselho José Carlos as  16:30 horas 

A lista de presença se encontra  anexa a  esta Ata. 
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