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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

SOCIEDADES DE MELHORAMENTOS 

2014 .-.-.-.-.-.-.-. 

A reunião teve início às 16:

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

dos Presidentes das Sociedades de Melhoramentos e convidados 

a respectiva lista. Foi presidida por José Carlo

Gabriel Santana. 

O Presidente José Carlos de Almeida agradeceu a presença de todos, 

sobre o andamento do COMEB, e em seguida, c

Departamento de Articulação, a Sra. 

palestra aos presidentes. Ela mencionou que está há pouco tempo à frente do 

Departamento, e explicou qual a função do mesmo. Explicou os projetos que 

estão em andamento e os projetos a serem lançados. Comentou ainda sobre a 

importância da participação dos presidentes da Zona

“Historiando a Zona Noroeste” e enfatizou a importância de todas as entidades 

de bairro. Agradeceu o convite feito pelo presidente José Carlos, e encerrou sua 

fala.  

 O Presidente José Carlos cita que completou apenas 5 meses de sua ge

informa a todos, que o próximo feito a ser realizado, será a visita a todas as 

entidades. Menciona também que o projeto dos cursos da Secult foi não foi 

aprovado. Informou também a parceria com a nova contadora e o novo 

advogado do COMEB. Em relaçã

entidades, ele explica como será feito o trâmite, e passa a palavra para a nova 

contadora, a Sra. Olívia. Ela agradece ao presidente José Carlos e a todas as 

entidades. Explica resumidamente como será seu atendimento, so

documentações, etc. Responde

toda quarta-feira estará disponível para o atendimento individual.

O presidente agradece a Sra. Olívia

Igualmente a contadora, ele agradece ao presidente e a todas as entidades, em 

especial a Sr.ª Rosana, presidente da Sociedade de Melhoramentos do Macuco. 

Explica como funcionará o seu atendimento para as entidades. Cita que terá 

plantões, e também atenderá com agendamento prévio.

O presidente enfatiza a importância da contadora e do advogado, comenta a 

situação atual do aumento da subvenção e das entidades com IPTU irregular, e 
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EXTRAORDINÁRIA DOS PRESIDENTES DAS 

SOCIEDADES DE MELHORAMENTOS REALIZADA EM 28 DE 

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 

Presidentes das Sociedades de Melhoramentos e convidados 

a respectiva lista. Foi presidida por José Carlos de Almeida e 

O Presidente José Carlos de Almeida agradeceu a presença de todos, 

ndamento do COMEB, e em seguida, convidou a Chefe do 

Departamento de Articulação, a Sra. Jossélia, para realizar um

entes. Ela mencionou que está há pouco tempo à frente do 

Departamento, e explicou qual a função do mesmo. Explicou os projetos que 

estão em andamento e os projetos a serem lançados. Comentou ainda sobre a 

importância da participação dos presidentes da Zona Noroeste no projeto 

“Historiando a Zona Noroeste” e enfatizou a importância de todas as entidades 

de bairro. Agradeceu o convite feito pelo presidente José Carlos, e encerrou sua 

O Presidente José Carlos cita que completou apenas 5 meses de sua ge

informa a todos, que o próximo feito a ser realizado, será a visita a todas as 

entidades. Menciona também que o projeto dos cursos da Secult foi não foi 

aprovado. Informou também a parceria com a nova contadora e o novo 

advogado do COMEB. Em relação ao atendimento dos mesmos para as 

entidades, ele explica como será feito o trâmite, e passa a palavra para a nova 

contadora, a Sra. Olívia. Ela agradece ao presidente José Carlos e a todas as 

entidades. Explica resumidamente como será seu atendimento, so

documentações, etc. Responde as dúvidas dos presidentes, e menciona que 

feira estará disponível para o atendimento individual.

O presidente agradece a Sra. Olívia, e convoca o novo Advogado, o Dr.

ele agradece ao presidente e a todas as entidades, em 

especial a Sr.ª Rosana, presidente da Sociedade de Melhoramentos do Macuco. 

Explica como funcionará o seu atendimento para as entidades. Cita que terá 

plantões, e também atenderá com agendamento prévio. 

O presidente enfatiza a importância da contadora e do advogado, comenta a 

situação atual do aumento da subvenção e das entidades com IPTU irregular, e 
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OS PRESIDENTES DAS 

DE JULHO DE 

no auditório do 3º andar do prédio do 

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

Presidentes das Sociedades de Melhoramentos e convidados que assinaram 

s de Almeida e secretariada por 

O Presidente José Carlos de Almeida agradeceu a presença de todos, falou 

onvidou a Chefe do 

, para realizar uma pequena 

entes. Ela mencionou que está há pouco tempo à frente do 

Departamento, e explicou qual a função do mesmo. Explicou os projetos que 

estão em andamento e os projetos a serem lançados. Comentou ainda sobre a 

Noroeste no projeto 

“Historiando a Zona Noroeste” e enfatizou a importância de todas as entidades 

de bairro. Agradeceu o convite feito pelo presidente José Carlos, e encerrou sua 

O Presidente José Carlos cita que completou apenas 5 meses de sua gestão, e 

informa a todos, que o próximo feito a ser realizado, será a visita a todas as 

entidades. Menciona também que o projeto dos cursos da Secult foi não foi 

aprovado. Informou também a parceria com a nova contadora e o novo 

o ao atendimento dos mesmos para as 

entidades, ele explica como será feito o trâmite, e passa a palavra para a nova 

contadora, a Sra. Olívia. Ela agradece ao presidente José Carlos e a todas as 

entidades. Explica resumidamente como será seu atendimento, sobre taxas, 

as dúvidas dos presidentes, e menciona que 

feira estará disponível para o atendimento individual. 

, e convoca o novo Advogado, o Dr. Antônio.  

ele agradece ao presidente e a todas as entidades, em 

especial a Sr.ª Rosana, presidente da Sociedade de Melhoramentos do Macuco. 

Explica como funcionará o seu atendimento para as entidades. Cita que terá 

O presidente enfatiza a importância da contadora e do advogado, comenta a 

situação atual do aumento da subvenção e das entidades com IPTU irregular, e 
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abre a palavra para os presidentes. O Presidente da entidade da Vila Mathias, o 

Sr. Jessé, fala sobre o seu projeto das bicicletas, tendo a ideia de disponibilizar 

no mínimo 2 bicicletas para cada entidade. Finaliza pedindo o apoio do COMEB.

O Presidente José Carlos agradeceu a pr

não havia mais nada a ser tratado, às 1

reunião da qual lavro a presente ata. 

 

 

José Carlos de Almeida _________________________________

 

 

Gabriel Santana ______________________________________
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abre a palavra para os presidentes. O Presidente da entidade da Vila Mathias, o 

seu projeto das bicicletas, tendo a ideia de disponibilizar 

no mínimo 2 bicicletas para cada entidade. Finaliza pedindo o apoio do COMEB.

agradeceu a presença de todas as entidades

não havia mais nada a ser tratado, às 17:30 horas deu-se por encerrada a 

reunião da qual lavro a presente ata. -.-.-.-.-.-.- 

_________________________________

______________________________________
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abre a palavra para os presidentes. O Presidente da entidade da Vila Mathias, o 

seu projeto das bicicletas, tendo a ideia de disponibilizar 

no mínimo 2 bicicletas para cada entidade. Finaliza pedindo o apoio do COMEB. 

entidades, e como 

se por encerrada a 

_________________________________ 
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