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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COMEB 

REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2014 .-.-.-.-.-.-.-. 

A reunião teve início às 16:30 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 Alexandre Lima. O presidente José Carlos agradeceu 

a presença dos diretores e justificou a ausência da Sra. Claudia Marangoni, 

devido a saúde da mesma. Destacou a importância das reuniões bimestrais da 

diretoria, pois todos os membros precisam estar a par do que está acontecendo 

com o Conselho. Enfatiza a necessidade da participação maciça de todas as 

entidades no 1º Fórum de Entidades de Bairros. 

O Diretor Social Mário Bernardino comentou sobre a linguagem do Orçamento 

Participativo, e sugeriu que esta linguagem seja mais o mais simples possível, 

para maior entendimento da população. 

A palavra voltou para o presidente José Carlos, dando a informação que o Viva 

o Bairro voltará com o mesmo formato, iniciando no Marapé. 

O Sr. Mario sugeriu uma reunião com todos os presidentes para explicar e 

enfatizar a importância da boa relação do prefeito com todas as comunidades, e 

que existe um calendário de atividades com diversas demandas. 

O presidente José Carlos fala sobre os representantes do COMEB nos conselhos, 

e afirma que seria melhor se os representantes fossem apenas os membros da 

diretoria, e na falta do presidente, pode ir algum representante de sua 

entidade. 

Menciona ainda que em 2 e 2 meses, os conselhos trazem informações para o 

COMEB. O Sr. Dalve enfatiza a importância das participações em reuniões, pois 

cada uma tem um foco diferente. 

O Sr. José Carlos coloca em pauta o 1º Fórum de Entidades de Bairros, e 

destaca que o prefeito esta a par em relação às sociedades que estão se 

inscrevendo, e que as inscrições vão até o dia 16/05. Explicou detalhadamente 

o Fórum e como será desenvolvido. 

Comentou ainda sobre o aumento da subvenção, e a manutenção da contadora 

Sandra. 

O Sr. Dalve e a Sra. Ana Paula destacam a importância da regularização de 

todas as isenções de IPTU 
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Por último, o presidente José Carlos coloca em questão a inserção do Sr. Pedro 

Estevão, presidente do “Centro Comunitário Costa e Silva”, na atual diretoria do 

COMEB, devido a grande colaboração com a atual gestão. Enfatiza a vontade  

que o mesmo tem de ajudar, sempre com enorme disposição. Foi colocada em 

votação sua inclusão na chapa como Diretor de Patrimônio, e todos aprovaram. 

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 

 

 

Alexandre Lima  

 

 

 

 

 

 

 


