
COMEB
Conselho Municipal de Entidades de Bairros de Santos

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA – 15 DE MARÇO DE 2016

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 
secretariado por Pedro Estevão.
O Presidente iniciou a reunião falando que essa é a 1º Reunião, e que essa nova 
diretoria, que foi ampliada com novos diretores.
Falou também que as próximas reuniões serão sobre as ações em conjuntos com 
as Subprefeituras, para todos presidentes terem ciência o que cada Subprefeitura 
pode realizar.O Vice-Presidente Mário, alertou para a grande carência que a Zona 
Noroeste se encontra. 
A Sra. Rosana, presidente da entidade do Macuco, afirmou que seu bairro melhorou
bastante, e o Sr. José Inácio Leite, comentou sobre as reivindicações que faz a 
todas as secretarias.
O presidente José Carlos de Almeida colocou a tona o Fórum realizado pelo 
COMEB, afirmando que o próximo deverá ser realizado este ano, devido a acordo 
firmado no 1º Fórum. Disse também sobre a participação do COMEB em outros 
conselhos. 
Falou também sobre a colaboração mensal que a diretoria passada estava 
exercendo, a fim de realizar um caixa para o Conselho. Foi aprovado na sequencia, 
que cada diretor contribuirá a cada 2 meses, com R$ 20,00.
O Sr. Pedro Estevão, sugeriu que fosse feito um mutirão, com todas as 
Subprefeituras. Já a Sra. Rita, questionou se os Subprefeitos podem resolver 
determinados assuntos independentemente. 
Ficou estabelecido por todos os presentes, que será feito uma reunião com o Sr. 
Ouvidor Público, para agendar reuniões nas subprefeituras com todas as entidades.
Nada mais havendo a declarar, as 16:55 horas deu-se por encerrada a reunião da 
qual lavro a presente ata. -.-.-.-.-.-.-

José Carlos de Almeida _________________________________

Pedro Estevão ___________________________
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