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ATA DA REUNIÃO BIMESTRAL DO COMEB REALIZADA EM 07 DE 
JANEIRO DE 2015.

A reunião teve início às 15:30 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 
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 iniciou sua fala comentando sobre a Isenção de IPTU, sedes 
próprias e esclarecimentos sobre a contadora.
Apresentou o Sr. Renato Nascimento e concedeu a ele a palavra. O 
Representante da Secretaria de Comunicação e Resultados, informou a todos 
que as Entidades de Bairros terão uma coluna no Diário Oficial, para divulgar 
seus trabalhos e pedidos por meio de processos. O Sr. Pedro Estevão, 
presidente do Centro Comunitário do Conjunto Residencial Marechal Arthur da 
Costa e Silva, sugeriu a colocação dos telefones das Entidades juntamente da 
publicação, para facilitar aos munícipes.
Os dias da publicação serão 4º ou 5º feira, e será iniciado na 1º semana de 
Fevereiro. Encerrou sua fala agradecendo o convite do Sr. José Carlos.
Passou a palavra ao Sr. Rogério Custódio, e iniciou falando sobre a Isenção de 
IPTU, informando a todos que isso terá uma solução em breve. A Sra. Ana Paula
afirmou que não entende o porque das Entidades terem dívidas, já que existe 
uma Lei Municipal que as isenta da taxa. O Presidente José Carlos sugeriu um 
levantamento das Entidades que tenham Sede Própria e o número de suas 
matrículas. 
Continuando a Reunião, a Sra. Olívia deu prosseguimento. Informou sobre o 
CNPJ e salientou a importância da entrega dos documentos da prestação de 
contas, que devem ser entregas até sexta-feira ou segunda-feira.
Mencionou também sobre a Legislação e a Procuração Eletrônica.
 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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