
COMEB
Conselho Municipal de Entidades de Bairros de Santos

ATA DA REUNIÃO BIMESTRAL – 05 DE MAIO 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 
de Almeida e secretariada por Ana Paula.
O Sr. Presidente iniciou sua fala informando a todos que o Secretário de 
Cultura, o Sr. Fábio, está presente na próxima reunião para informar sobre o 
projeto “Formadores de Cultura”. Informou também sobre o Projeto “Viva o 
Bairro”, que passará por mudanças, com 5 bairros, e seus respectivos 
presidentes serão avisados por telefone. 
Ainda com a palavra, mencionou sobre o Evento do Dia da Mulher e a coluna 
das Entidades de Bairros no Diário Oficial.
O Sr. Ribamar, presidente da Entidade da Encruzilhada, disse que todos os 
presidentes devem ser chamados para se pronunciarem quando o projeto “Viva 
o Bairro” for realizado em seu respectivo bairro.
O Sr. Mário Bernardino falou sobre o grupo ELOS, que irão colaborar com 
reformas de algumas praças, e seria de grande valia este mesmo grupo 
apresentar o projeto para o COMEB.
O Sr. Inácio enfatizou sobre a máquina de Xerox do COMEB, que é de extrema 
importância, e no momento, o Conselho está sem essa fundamental peça de 
trabalho. 
Sobre o incêndio da Alemoa, o Sr. Dalve disse que seria importante o COMEB 
fazer um ofício de agradecimento a Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros, pelos
serviços prestados. 
Ainda sobre ofícios, o Sr. Mário alertou que os presidentes deveriam saber 
elaborar os mesmos.
O Presidente José Carlos encerrou a reunião falando sobre o fundo de caixa do 
COMEB.
Nada mais havendo a declarar, as 16:35 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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