
  

COMEB
       Conselho Municipal de Entidades de Bairros de Santos

05 DE FEVEREIRO DE 2013 – VISITA A ENTIDADES DE BAIRROS FEITAS 
PELO SR FLAVIO SANTANA DA COARTI/GPM E CLAUDIA MARANGONI 
DO COMEB. -.-.-.-.

SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS DO BAIRRO DE CARUARA
Rua Andrade Soares s/nº
Presidente:- Ricardo Alexandre Batista Lucas

Antes da visita à sede da SM estivemos no DEAR-AC, recebidos pelo Sr. Claudio 
Trovão e Sr. Ednaldo Cirino. Visitamos os equipamentos públicos que funcionam 
no local, como Correio, SAMU, UBS, Biblioteca Plínio Marcos, Base da Policia 
Militar, Base da Guarda Municipal.
Cursos:- até meados de 2012 tinha curso de inglês ministrado por voluntário. 
Existe  demanda para  continuação do  curso.  Foram concluídos  recentemente 
alguns cursos pelo PRONATEC e tem lista de espera para outras turmas. Os 
mais pedidos são o de segurança no Trabalho, Inglês e Secretariado. O curso de 
libras funciona com voluntária.
Existe  fila  de  espera  para  cursos  de  auxiliar  administrativo,  segurança  no 
trabalho. Os alunos recebem diária para participar além de vale transporte. Tem 
inclusive alunos que vem do Monte Cabrão.

Sede:-  o  espaço  da  sede é  totalmente  ocupado para  várias  atividades  tais 
como:- Padaria Comunitária, Centro Comunitário, cursos diversos.
Segurança:- a Guarda Municipal atua 24 horas/dia. O policiamento da PM é o 
do 21º BPM/I através da 1ª Cia de Bertioga e não é constante, principalmente 
em época de temporada. O atendimento da Policia Civil é feito através do 1º DP 
de Santos, mas em emergências o atendimento é feito por Bertioga.
Regularização Fundiária:- é a maior reclamação da população. Todo o bairro 
ainda é tido como gleba rural.
Calçamento:- o asfalto só existe na via principal 
Saúde:- a ambulância que serve o local é do SAMU. Quando falta ambulância 
em outro local, a população do bairro fica prejudicada já que a existente ali vai 
cobrir a falta em outro local.
A UBS funciona em imóvel alugado com cerca de 300 m²
Transporte:- a linha de ônibus vai até o ferry boat no Guarujá ou até Bertioga.
Padaria Solidária:- funciona nos fundos da sede, com boas instalações e bem 
equipada. Fornece pão para a população. 
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CENTRO COMUNITARIO CAROARA
Rua Xavantes 505
Presidente:- Rita Maria dos Santos

Sede:- funciona em uma casa alugada, bastante ampla, com 03 pavimentos. A 
entidade para R$ 800,00 de aluguel/mês. Tem um terreno muito grande na 
frente. A rua não é pavimentada e tem muita lama.
Cursos:- ministrados por voluntários:- violão, dança, artesanato em geral. A 
ONG RENOVATEC coopera com parte do aluguel e despesas de água e luz.
Dispõe de espaço para mais cursos.
Educação:- o nível de ensino é muito inferior ao de Bertioga. Quando um aluno 
passa a frequentar a escola em Bertioga não consegue acompanhar a classe.
A escola Judoca Sampaio tem gestão compartilhada com o governo estadual 
para  que  a  noite  funcione  o  ensino  médio.  No  local  também tem gabinete 
odontológico que serve toda a população do bairro.
A  casa  comprada  pela  PMS  para  instalar  a  creche  tem  problema  sério  de 
umidade pois está em cima de um mangue.
Reclamam  da  falta  de  atividades  para  crianças  e  adolescentes.  Sem  uma 
atividade os adolescentes vão sendo atraídos pelo tráfico.
 

Trabalho em conjunto:- os 02 presidentes foram orientados a trabalhar de 
forma harmônica e conjunta de modo a não haver sobreposição de pedidos e 
trabalho paralelo, já que o público alvo de ambos é o mesmo.

Sala verde:- a comunidade reclama da subutilização do local pela bióloga que 
detém  a  posse.  O  financiamento  para  construção  do  imóvel  bem como  os 
equipamentos foi  feito pela Petrobras para uso comunitário.  A PMS também 
colaborou mas os moradores se dizem impedidos de usufruir do mesmo.

Habitação:- representante do Movimento Pro Moradia da Área Continental se 
fez presente e diz que a COHAB cadastrou 144 famílias entre Caruara e Monte 
Cabrão,  mas  não  há  nada  definido  de  quando  essas  pessoas  serão 
contempladas com moradias.
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SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS DO MONTE CABRÃO
Av. Principal de Monte Cabrão s/nº
Presidente:- Francineide Sousa Santana

Sede:- a entidade está sem sede própria. Antigamente fazia suas reuniões na 
escola ou num dos chalés da CODESP que hoje está ocupado com materiais que 
eram usados na manutenção da rede elétrica recentemente desativada.
Saúde:-  tem  UBS  e  PSF,  entretanto  o  médico  atende  também  Caruara. 
Algumas modificações tem que ser feitas na UBS para se enquadrar no padrão 
da ANVISA, tais como piso, sala de inalação, etc.
Segurança:- o bairro tem baixo índice de violência, entretanto é preciso que 
pelo menos uma vez por semana uma viatura da PM faça ronda pelo bairro.
Educação:- o nível da educação é bom. Ouvimos reclamação quanto á entrega 
de uniformes e material escolar. A falta do ensino médio é outra reclamação. A 
grande  maioria  dos  alunos  vai  para  o  Guarujá,  dependendo  do  transporte 
público. Falta creche para crianças de 0 a 3 anos. O DEAR-AC está negociando 
com  a  CODESP  a  liberação  dos  dois  chalés  atrás  da  UBS  para  que  a 
EMBRAPORT patrocine a reforma dos mesmos para atender essa demanda. A 
empresa doa o material e a PMS participa com a mão de obra.
No ano de 2001, como forma de atender a demanda dos alunos foram criadas 
salas de aula em containers que hoje servem como diretoria e secretaria da 
escola.  O calor  é  intenso e é  preciso  que urgentemente  essa situação seja 
corrigida. A proposta é que na quadra esportiva existente, sejam construídas as 
salas para administração e no andar superior, seja feita nova quadra esportiva.
Transporte:- o bairro é servido por micro ônibus da Viação Litoral em horários 
muito distantes e em quantidade insuficiente para atender a demanda local. 
Essa linha vai do Monte Cabrão ao Guarujá. Muitas vezes os moradores tem que 
caminhar até a pista para se utilizar de outros meios de transporte. Pela falta 
do calçamento isso é bastante penoso principalmente quando chove.
Água e luz:- só as casas da avenida principal contam com água da Sabesp. As 
demais se servem de poços ou da cachoeira. Aonde a água chega falta pressão. 
Dia 07 próximo o Sr. Claudio Trovão receberá a visita de um engenheiro da 
Sabesp no bairro para tentar solucionar os problemas do fornecimento de água. 
Quanto à luz acontece o mesmo. As casas mais retiradas tem luz através dos 
rabichos. A iluminação pública é bastante precária pois também só existe na 
rua principal.
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Habitação:-  cerca  de 50 casas  foram consideradas  pela  Defesa  Civil  como 
situadas  em  área  de  risco,  sendo  que  29  dessas  moradias  tem  que  ser 
desocupadas. O último cadastro da COHAB foi  feito há mais de 08 anos. O 
Estado deverá ceder área ao lado de onde está sendo construída uma unidade 
da Fundação Casa para que a COHAB desenvolva projeto de moradias para o 
local.

Claudia Marangoni                       Flavio Santana
COMEB          COARTI/GPM
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