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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COMEB 
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2014 .-.-.-.-.-.-.-. 

A reunião teve início às 16:00 horas no auditório do 3º andar do prédio do 

Banco do Brasil, à Rua XV de Novembro nº 195, em Santos/SP, com a presença 

dos diretores que assinaram a respectiva lista. Foi presidida por José Carlos de 

Almeida e secretariada por Claudia Marangoni. O presidente José Carlos 

agradeceu a presença dos diretores e justificou a ausência dos faltantes que 

haviam feito contato por telefone. Destacou a importância dos encontros dos 

presidentes, para maior entrosamento entre todos. A Claudia citou o exemplo 

das reuniões de companheirismo dos Rotary realizadas mensalmente, para 

confraternização entre os clubes. O mesmo poderia ser feito com as entidades 

de bairros. O presidente José Carlos apresentou o logotipo a ser adotado nos 

documentos do COMEB que foi aprovado pelos diretores presentes. O 

presidente José Carlos falou da necessidade de que cada diretor exerça sua 

função efetivamente. O Diretor Social Mário Bernardino deverá cuidar as 

atividades de intercambio entre as sociedades. O Andre – Diretor de eventos 

falou sobre as parcerias que já tem com sua entidade e que pode estender ao 

COMEB. O Dalve – Diretor de Relações Públicas e que representa o COMEB em 

conselhos municipais e no ODM disse que deixou de ir às reuniões do CONDEMA 

porque já levou várias multas de trânsito. Falou sobre a necessidade dos 

presidentes terem algum tipo de isenção para poderem estacionar seus veículos 

por ocasião dessas reuniões sem o temor de serem multados. Disse que sempre 

que possível tem representado o COMEB em eventos e inaugurações. Além dele 

o Ribamar – Diretor de Comunicações é outro diretor que sempre se faz 

presente nos eventos. A 1ª secretária Ana Paula, falou do inconveniente dos 

horários e dias das inaugurações e eventos que são feitos durante a semana e 

horário comercial. Isso dificulta a participação das pessoas, além da pouca 

divulgação. Outro fator ruim que tem afastado os presidentes é que nem 

sempre eles tem sido prestigiados sendo chamados à frente nessas ocasiões, 

em detrimento de outras pessoas que fazem arruaça e são privilegiados. Foi 

defendido pelos presentes que os eventos de inauguração seja feitos nos finais 

de semana, com maior divulgação entre os comerciantes e moradores do 

entorno, para maior afluência de público. O colaborador Jefferson apresentou a 

proposta para um Fórum de debates a ser realizado no final do mês de maio, 

dias 24 e 25, o que foi prontamente acolhido por todos. A inscrição seria feita 

no COMEB de 05 a 14/05, com a participação de 02 representantes de cada 
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uma das 64 (sessenta e quatro) entidades de bairros filiados a este Conselho. 

Ele detalhou a forma do evento e após várias sugestões ele deverá dar o 

formato final. A Claudia sugeriu que a pauta de reivindicações que está 

pendente desde 31/01/2013, cujos assuntos já eram demandas anteriores a 

essa data, sejam discutidos no evento. Essa pauta foi elaborada justamente a 

partir das necessidades comuns das diversas entidades filiadas ao COMEB. 

Sugeriu ainda que fosse pedida a colaboração do DETIC na formatação do 

evento, a exemplo do que já ocorreu em conferencias municipais. Isso agiliza a 

distribuição dos participantes nas salas, a elaboração dos relatórios parciais e 

finalmente do relatório final do evento. Os presentes disseram que a abertura 

oficial deveria ser feita na noite do dia 23 e o evento no dia 24. Eventos que 

continuam no domingo, ao longo desses anos, tem se mostrado improdutivos, 

com esvaziamento da plenária. O José Carlos falou aos presentes sobre os 

planos para resolver o problema da contadora e também atualizar o valor da 

subvenção. Foi discutida a possibilidade de ser criado um Fundo de Reserva 

para suprir as necessidades imediatas como por exemplo:- comprar coroa de 

flores por ocasião do falecimento de algum presidente ou diretor; necessidade 

financeira em caso de doença, etc. Todas as entidades filiadas ao COMEB 

deveriam contribuir mensalmente com esse fundo. Tal assunto deverá ser 

discutido mais amplamente para saber se as entidades estão de acordo.  Nada 

mais havendo a ser tratado, às 17:30 horas deu-se por encerrada a reunião da 

qual lavro a presente ata. -.-.-.-.-.-.- 

 

José Carlos de Almeida 

 

Claudia Marangoni 

 

 

 

 

 

 

 


