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15 DE FEVEREIRO DE 2013 – RELATÓRIO DE VISITAS A 
ENTIDADES DE BAIRROS DE SANTOS

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA SANTA CASA
Rua Comendador Martins 415 – Encruzilhada
Presidenta:- Aldenora Maria de Jesus

Sede em estado satisfatório de conservação, pintada recentemente. Não 
tem sócios.  Precisam de um armário para a cozinha, pois as louças e 
panelas estão em cima da pia sem ter onde guardar.
Falei com a Diva do FSS, mas no momento não tem nenhum móvel 
disponível.
Transporte:-  várias  linhas  de  ônibus  pela  Av.  Ana  Costa  e  Av. 
Washington Luiz
Educação:-  várias  escolas  nas  imediações  com  creche,  ensino 
fundamental e ensino médio.
Saúde – moradores são atendidos na UBS da Rua Xavier Pinheiro
Segurança:- regularmente satisfatória
Habitação:- existem 80 famílias cadastradas nos barracos à espera de 
aptos,  entretanto  foram erguidos  mais  barracos  além dos  inicialmente 
cadastradas. Os barracos estão na área pertencente à Cooperativa dos 
Servidores
Obs:-  Existem  problemas  internos  na  diretoria.  Diretor  recentemente 
colocado em vários  cargos  não respeita  a  hierarquia  da presidenta.  É 
preciso  rever  essa  situação.  Nos  próximos  dias  deve  ser  agendada 
reunião convidando a Dulce e o Kaffé para discussão do assunto.

SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS DO BAIRRO DA ENCRUZILHADA
Praça Padre Champagnat nº 01
Presidente:- Ribamar Batista da Silva

Bairro tem cerca de 18.000 habitantes
Sede em muito bom estado, bastante ampla, cedida em comodato pela 
PMS. É alugada para festas por R$ 300,00.
Aos domingos tem baile para a 3ª idade.
Tem aula de violão com professor cedido pela Prefeitura.
Às 4ªs feiras tem aula de zuck – nova modalidade de dança.
Tem vários outros cursos com professores particulares, a preços módicos.
Segurança:- ok
Cursos:-  capoeira,  tai  chi  chuan,  balé,  ministrados  por  professores 
particulares com preços módicos.
Transporte:- ok
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Solicitações:- 
o Urbanização da praça com equipamentos de academia de ginástica 

como está sendo feito em outros bairros;
o Mudança da estátua do padre para o canteiro existente no final da 

Rua Carvalho de Mendonça, para dar maior visibilidade à mesma;
o Substituição das árvores da praça que estão com cupim;
o Colocação de alambrado com pelo menos 02 metros de altura em 

volta  da  praça,  de  modo  a  que  durante  a  noite  traficantes  e 
desocupados não façam uso do local.

o Poda das árvores (Chapéu de Sol) da Rua Guedes Coelho que estão 
muito grandes favorecendo a ocorrência de assaltos;

o Recolhimento de entulho depositado nas ruas do bairro;
Foram feitas fotos do local.

SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS DO BAIRRO DO MACUCO
Rua Borges nº 242
Presidente:- Rosana Salzedas

O bairro tem cerca de 20.000 moradores.
A sede da entidade é alugada por cerca de R$ 1.500,00/mês incluindo 
IPTU, valor rateado entre os diretores.
Segurança:-  entidade  não  tem  recebido  muita  reclamação  dos 
moradores e comerciantes. Houve diminuição no número da população de 
rua.
Calçamento:- o asfalto do bairro é muito ruim, cheio de buracos.
Transporte:- o bairro é servido por várias linhas de ônibus.
Educação:- ok
Creche:- duas creches atendem a demanda:- Gota de Leite e Ismênia de 
Jesus
Saúde:- moradores são atendidos na UBS do Macuco onde existe demora 
em marcação de consultas e falta de medicamentos
Trânsito:-  estacionamento  de  caminhões  e  carretas  atrapalha  os 
moradores tanto em relação à segurança como no estacionamento dos 
moradores. Falta sinalização nas ruas.
Bueiros estão entupidos
Bairro não tem contentores de lixo
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ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PRO MORADIA ILHÉUS DA BAIXADA 
SANTISTA (ILHEU BAIXO)
Rua Alderico Monteiro Soares nº 50 – fundos – Bom Retiro – Santos/SP
Presidenta:- ODETE CUNHA DOS SANTOS

Transporte:- demora um pouco entre um ônibus e outro, mas é bom.
Saúde:- Tem UBS e PSF com bom atendimento. O problema é a falta de 
medicamento.
Educação:- a escola é boa e atende a demanda do bairro. O problema é 
que com a construção do prédio houve rachadura na sede e nas casas do 
entorno.
Segurança:- usuários e traficantes ficam no mato na encosta do morro. 
Na quadra B tem venda de droga feita por menores de idade, e também 
no bolsão de estacionamento.
Limpeza:-  quando  chove  desce  muita  sujeira  do  morro.  Não  tem 
contentores de lixo. É despejado muito entulho no bairro.
Reciclagem:- cooperativa de reciclagem COMARES vai funcionar ao lado 
da usina da Prodesan. O contato na SEMAM é o Alexandre.
Cursos:- 2ª e 5ª feira à noite funciono o NA – Narcóticos Anônimos; 4ª e 
6ª à noite funciona aula de capoeira; 3ª e 5ª – funciona o AA – Alcoólicos 
Anônimos e aos domingos pela manhã tem pintura para crianças.

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MORRO DO ILHEUS
Rua 01  s/nº - Ilhéu Alto – Jardim Bom Retiro – Santos/SP
Presidente:- ROBERTO PEDRO DA SILVA

Moram 504 famílias no bairro que pagam cerca de R$ 152,00 / mês de 
cada apartamento construído pelo CDHU / COHAB
Transporte:-  ônibus  circulam  de  20  em  20  minutos.  Nos  finais  de 
semana só dois ônibus circulam, causando muita demora.
Comercio  local:- existem 02 áreas  p/centro  comercial  local  definidas 
pela CDHU / COHAB
Sede:-  é em comodato com a COHAB, em bom estado de conservação.
Saúde:-   o  atendimento  é  feito  na  UBS  do  Bom Retiro  de  maneira 
satisfatória. Consulta demora cerca de 90 dias para ser marcada.
Educação:-   as crianças são atendidas na UME Esmeraldo Tarquínio no 
Ilhéu Baixo.
Iluminação:-  precisa melhorar

Claudia Marangoni Flavio Santana
COMEB COARTI/GPM
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