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  Aos 30 dias do mês de setembro de 2021 as 15:00 horas no auditório 
da rua XV de Novembro 183,  foi realizada a  reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Entidades de Bairro (COMEB) co9m os 
Presidentes da Entidade de Bairro Credenciadas no Conselho, para 
tratar  de interesses das Entidades.

Nesta o Presidente do Conselho José Carlos  abriu a reunião  convidando
o Senhor Ouvidor Publico Municipal e a Sra. Alessandra Franco Chefe do 
Departamento de Articulação e  prosseguiu fazendo uma  fazendo uma 
explanação do momento de pandemia que ainda se passa, do 
falecimentos  de dois Presidentes Dna. Odete da Associação 
Comunitária Pró Moradia do Ilhéu Baixo e de Robson Alonso  Presidente
da Sociedade de Melhoramentos do Bairro do Caruara. Falou também
para os Presidentes se cadastrarem no novo sistema de prestação de 
contas .

Nesta também relembrou algumas conquistas com aumento da 
subvenção que agora é anual de acordo com o ,índice da inflação, 
isenção de iptu e remissão dos débitos do iptu.

O Ouvidor Publico também fez uma explanação sobre a criação de um 
meio de subsidiar as Entidade de Bairro que já tem Projetos em 
andamento para auxiliar nos custos desses,  esse recurso seria 
independente da subvenção, mas teria o mesmo compromisso de 
prestação de contas anual, ainda estamos procurando um meio para 
esse recurso completou o Ouvidor.
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  Em seguida o Presidente José Carlos convidou a Chefe do 
Departamento de Articulação Alessandra Franco, onde a mesma falou 
do trabalho do Departamento deixou o a disposição de Todos.

O Presidente José Carlos  informou que esta fazendo visitas as Entidade 
acompanhado da Chefe do Departamento de Articulação Alessandra.

 Dando sequencia a reunião e Sr.Pedro Estevão Presidente do Centro 
Comunitário Costa e Silva falou da importância  das documentações das 
Entidade estarem em dia junto ao Conselho, o Presidente Marcio da 
Sociedade de Melhoramentos do Morro São Bento falou do Projeto de 
Empreendedorismo que seria muito importante para as Entidades, o 
Presidente da Sociedade de Melhoramentos da Areia Branca Mauro 
Mandira a questão da prestação de contas e dos valores dos 
contadores, o Presidente da Sociedade de Melhoramentos do Marapé 
falou se a SEDE DO Conselho irá mudar de endereço futuramente.

Sem mais a se tratar o Presidente José Carlos encerrou a reunião.

Sendo assim a reunião terminou as 16:30 horas 

José Carlos de Almeida                           Ana Paula Vireilha da costa Ramos

                     PRESIDENTE                                                                                     SECRETÁRIA DA REUNIÃO  
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