
COMEB
Conselho Municipal de Entidades de Bairros de Santos

 

ATA DA REUNIÃO BIMESTRAL DO COMEB REALIZADA EM 04 DE 
NOVEMBRO 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 
das pessoas que assinaram a respectiva lista. Foi presidida por José Carlos de 
Almeida e secretariada por Ana Paula Vireilha da Costa Ramos.
O Presidente agradeceu a presença de todos e inicia enfatizando a importância 
dos presidentes sempre estarem revendo seus e-mails. Agradeceu em especial 
à presença do Ouvidor Público Municipal e das Sras. Silvia Valério e Leila Abreu.
Continuou e falou sobre as conquistas do Conselho: Contadora fixa e Advogado 
do COMEB, Inauguração das galerias dos Ex-Presidentes, 1º Fórum das 
entidades de bairros, Ação e Cidadania, Parceria com as Secretarias de Esportes
e de Turismo, Ônibus e visitação para o Museu Pelé, Orquidário e Aquário, e 
Parceria com o Instituto Embelleze.
E finalizou sua fala inicial informando que em 2015 o COMEB irá tentar 
parcerias com empresas privadas. Agradeceu ao Prefeito Paulo Alexandre e ao 
Ouvidor Flávio Jordão por todo o apoio concedido nesse começo de gestão, e 
em sequencia, passou a palavra ao Sr. Flávio Jordão.
Iniciou falando sobre as principais novidades, entre elas o aumento da 
Subvenção, que irá ao valor de R$ 700,00 a partir de janeiro, e comentou 
também sobre a Isenção de IPTU, que irá resolver juntamente do 
Departamento Jurídico da Prefeitura. Mencionou também a importância do 
Programa “Viva o Bairro” e principalmente a participação as Entidades de 
Bairros e seus respectivos presidentes. 
Informou a todos que os Departamentos Regionais da Cidade irão se tornar 
Subprefeituras, para tentar solucionar mais rapidamente os problemas da 
população e do bairro.
Encerrou seu discurso agradecendo a participação de todos e disse que no final 
de novembro ou começo de dezembro será marcado uma data para a 
Confraternização de final de ano.
A palavra agora foi para Sra. Leila Abreu, que iniciou falando sobre a Codevida, 
que é ligada a Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM). Informou sobre a 
castração de animais e sobre o castra-móvel. Explicou detalhadamente sobre 
como funciona o agendamento e o cadastro para todas as Entidades. Esclareceu
também dúvidas sobre as UBS Animal, e o 2º castra-móvel, que estará 
disponível a partir de janeiro. Encerrou sua fala agradecendo a oportunidade, e 
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passando a palavra a Sra. Silvia Valério, que inicia se apresentando aos 
presidentes e como funciona seu trabalho. Enfatizou a importância dos 
treinamentos para lideranças, pois os capacitando cada vez mais, facilita 
quando for necessário em dar um respaldo a sua comunidade. Mencionou 
também sobre as “3 Marias”, e informou que em 2015 tudo será diferente, 
principalmente a participação dos presidentes. Encerra agradecendo ao 
presidente José Carlos e passando a palavra a ele.
O Presidente do COMEB agradece mais uma vez a presença de todos e informa 
sobre a Confraternização de final de ano, e o Sr. André Luiz, Diretor de Eventos,
completa a fala do Presidente falando sobre a parceria com o Instituto 
Embelleze e também da Confraternização.
Nada mais havendo a declarar, as 17:50 horas deu-se por encerrada a reunião 
da qual lavro a presente ata. -.-.-.-.-.-.-

José Carlos de Almeida _________________________________

Ana Paula Vireilha da Costa Ramos ___________________________
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