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Conselho Municipal de Entidades de Bairros de Santos

ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DOS PRESIDENTES, COM A
PRESENÇA DO SECRETÁRIO FABIO ALEXANDRE – 10/06/2015

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 Pedro Estevão.
O  Presidente  iniciou  a  reunião  agradecendo  a  presença  de  todos  e
apresentando todas as autoridades presentes.
O Dr. Promotor Carmelo foi chamado à frente e iniciou apresentando seu
trabalho no Ministério Público junto aos bairros de Santos. Salientou a
importância da proximidade de todas as comunidades com o Ministério,
e  informou  que  em  São  Paulo  esse  trabalho  já  foi  realizado,  e
proporcionou  bons  resultados.  Citou  exemplos  que já  deram certo,  e
disse que essa aproximação só trará mais benefícios a todos envolvidos.
O  local  de  atendimento  é  no  auditório  da  Faculdade  Unisantos
(Universidade Católica de Santos), todos os dias, das 16 horas às 18
horas.  Encerrou sua fala agradecendo ao convite do Presidente José
Carlos de Almeida. Na sequencia, a contadora do COMEB, a Sra. Olívia,
falou sobre a importância da organização na Prestação de Contas. Pediu
aos presidentes encarecidamente, para todos trazerem mensalmente as
documentações, para evitar problemas com prazo de entrega no final do
ano. Encerrou agradecendo a compreensão de todos.
Dando prosseguimento, o Secretário de Cultura, o Sr. Fábio Alexandre,
disse  sobre  sua  satisfação  em  estar  presente  na  Reunião  com  as
Entidades de Bairros. Citou a Sra. Jossélia, Ex-secretária de Educação e
atual  Chefe  do  Departamento  de  Articulação,  e  mencionou  os  seus
grandes  feitos  enquanto  esteve  à  frente  da  Secretaria.  Iniciou  o  seu
discurso falando do seu Projeto, “Fazedores de Cultura”, e a importância
que  o  COMEB e  as  entidades  de  bairros  terão  na  conclusão  desse
projeto. O maior intuito é fazer cultura nas comunidades e bairros com
os próprios moradores. Artistas locais serão captados e contratados para
fazerem cultura em seus bairros, e por isso o COMEB e as Entidades
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terão fundamental participação. Será responsabilidade das Entidades de
Bairros  captarem  essas  pessoas  que  tenham  alguma  formação  em
Cultura, para poderem ministrarem as aulas. Serão valorizados e terão
total  apoio  da  Prefeitura  Municipal  para  desempenharem  seu  papal
dentro do seu bairro.
Para maior entendimento de todos os Secretário Fábio exibiu como será
feito  o  projeto,  em  apresentação  em  no  programa  Power  Point.  
Os  Senhores  Dalve  e  Mário  Bernardino  parabenizaram  o  Secretário,
dizendo ser uma ótima iniciativa. As Sras. Cláudia Cruz e Rita Maria,
afirmaram que muitas vezes as Entidades são não estão sendo avisadas
das visitas de autoridades locais, tirando a credibilidade diante de sua
comunidade. O Presidente José Carlos de Almeida falou ao Secretário
sobre a carência de atividades para as Entidades que possuem algum
espaço.
O  Sr.  Manoel  Constantino,  parabenizou  também  o  Secretário,  e
enfatizou  que  esse  Projeto  será  de  grande  importância.  Outros
presidentes  das  Entidades  também  se  manifestaram,  expondo  suas
duvidas e maiores necessidades. 
Finalizando, o Sr. Fábio Alexandre encerrou dizendo que esse é o inicio
do Projeto,  e que espera contar com o apoio de todas as entidades.
Nada  mais  havendo  a  declarar,  as  17:45  horas,  o  Presidente  José
Carlos deu-se por encerrada a reunião da qual lavro a presente ata

José Carlos de Almeida _________________________________

Pedro Estevão ___________________________

COMEB- Conselho Municipal de Entidades de Bairros de Santos
Início das atividades em 27 de agosto de 1984 - Decreto Municipal Nº 11/84 - Instituído pela Lei Municipal Nº 
1498/96 de 17 de junho de 1996
Rua XV de Novembro Nº 195 - 3º andar - Edifício Banco do Brasil - CEP 11 010-000 - Santos – SP - Fones:- (13) 
32015251  E-mail:- jcdealmeida@santos.sp.gov.br


