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       Conselho Municipal de Entidades de Bairros de Santos

16 DE FEVEREIRO DE 2013 – VISITA A ILHA DIANA E A 
ENTIDADES DA ZNO – COMEB E COARTI/GPM

SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS DA ILHA DIANA
ILHA DIANA CASA 37
Presidente:- ALEXANDRE DE SOUZA LIMA
A reunião foi feita no Salão Comunitário com a presença de moradores e 
do presidente da Prodesan – Odair Gonzalez.
Uma reclamação constante é quanto ao horário das barcas que fazem a 
travessia, já que nos finais de semana esses horários são reduzidos. Isso 
atrapalha a permanência de turistas na Ilha que têm que retornar mais 
cedo. Durante a semana a travessia para às 23:10 horas e recomeça às 
06:20 horas. Não tem nenhum horário alternativo durante a noite e se 
alguém precisa de algum socorro depende de quem tem barco para isso.

TABELA COM HORÁRIO DAS TRAVESSIAS
DOMINGOS E FERIADOS
ILHA DIANA BASE AÉRA – 

SANTOS
SANTOS – 

BASE AÉREA
ILHA DIANA

06:20 06:30 06:50 07:10
07:30 07:40 08:00 08:20
08:30 08:40
09:00 09:10 10:40 11:00
11:30 11:40 12:00 12:20
12:30 12:40 13:10 13:30
14:30 14:40 15:00 15:20
15:30 15:40 16:00 16:20
17:05 17:15 18:00 18:20
18:30 18:40
18:50 19:00 20:00 20:20
22:00 22:10 22:50 23:10

SÁBADOS
ILHA DIANA BASE AÉRA – 

SANTOS
SANTOS – 

BASE AÉREA
ILHA DIANA

06:20 06:30 06:50 07:10
07:30 07:40 08:00 08:20
09:00 09:10 10:40 11:00
11:30 11:40 12:00 12:20
12:30 12:40 13:10 13:30
15:30 15:40 16:00 16:20
17:05 17:15 18:00 18:20
18:30 18:40 19:00 19:20

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 - 32015149       E-mail:- claudiamarangoni@santos.sp.gov.br



  

COMEB
       Conselho Municipal de Entidades de Bairros de Santos

DOMINGOS E FERIADOS
ILHA DIANA BASE AÉRA – 

SANTOS
SANTOS – 

BASE AÉREA
ILHA DIANA

09:00 09:10 09:30 09:50
10:00 10:10 10:30 10:50
11:00 11:10 11:30 11:50
13:00 13:10 13:30 13:50
14:00 14:10 15:00 15:20
16:00 16:10 17:00 17:20
17:30 17:40 18:00 18:20

SOLICITAÇÕES FEITAS PELA COMUNIDADE:-
 A  última  barca  sai  de  Santos  às  22:50  horas,  e  os  moradores 

pedem  mais  um  horário  após  esse  para  não  prejudicar  os 
moradores que estudam em Santos no período noturno e que tem 
que sair das aulas antes das mesmas terminarem.

 Pedem que os horários praticados pela barca nos dias de semana 
sejam mantidos de domingo a domingo.

 Que a Embraport cumpra o que prometeu no início das instalações 
que  iria  colocar  computadores  e  Internet  na  Ilha,  tão  logo  o 
problema da energia elétrica ficasse resolvido.

 Colocação de novos brinquedos no parquinho e reforma dos antigos 
– hoje só tem balanço e escorregador.

 Reconhecimento da brinquedoteca pela Prefeitura ou algum outro 
órgão público, para maior apoio. Necessidade de brinquedos novos 
e educativos.

 Colocação  de  ventiladores  no  Centro  Comunitário,  na  cozinha 
comunitária e na brinquedoteca.

 Ampliação da escola. São necessárias mais 02 salas, sendo 1 de 
informática  e  outra  para  guardar  materiais  e  equipamentos  de 
limpeza.

 Troca de portas, janelas e portões e colocação de piso no refeitório 
e na sala de educação fundamental.

 Reforma  do  calçamento  da  Ilha  e  colocação  de  calçamento  nos 
locais onde ainda não existe.

 Colocação de bancos novos, se possível igual aos da orla da praia.
 Continuação e elevação do muro de arrimo – contenção de água.
 Colocar iluminação e calçamento no campo.
 A Embraport se comprometeu a fazer quadra poliesportiva e ainda 

não fez.
 Reforma dos banheiros públicos.
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 Projeto  longevidade – implantação de academias funcionais,  com 
aparelhos específicos para idosos, a exemplo dos que já existem em 
Santos.

 Agendar  reunião  com  Embraport  para  cobrar  tudo  o  que  foi 
prometido:- qualificação profissional, empregos para a comunidade, 
quadra poliesportiva, etc.

 Verificar a possibilidade de colocação de fossas sépticas conforme 
orientação do Odair Gonzalez.

 Demarcação dos lotes com ajuda da Prodesan de forma a conter a 
invasão e construção de novas residências.

SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS DA VILA SÃO JORGE
Av. Francisco Ferreira Canto nº 315 – Vila São Jorge – Santos/SP
Presidente:- JORGE GOMES DOS SANTOS

Transporte:- é bom, com várias linhas de ônibus.
Enchente:- é o problema do bairro. O canal está sempre limpo.
Educação:-  o ensino fundamental  e médio está bom. Falta creche no 
bairro. A mais próxima é da Areia Branca. Pedem creche para idosos.
Saúde:-  o  atendimento  é  feito  na  UBS  da  Caneleira  de  maneira 
satisfatória das 7:00 às 17:00 horas.
Segurança:- a base comunitária não funciona mais. Funcionava no Lar 
Evangélico.
Cursos:- dança de salão; dança p/3ª idade; capoeira; seicho-no-ie.

 Os moradores dos prédios do conjunto do Estivadores não tem 
escritura até hoje, pois nada foi regularizado.

 Entre os prédios existe um terreno com cerca de 3.000m² que 
poderia ser aproveitado como área de lazer, etc.

 A ponte da Rua Eleonor Roosevelt x Arlindo de Aguiar Jr precisa de 
manutenção.

 As casas que ficam na rua do canal pagam taxa de laudêmio
 A sede é alugada para eventos por R$ 350,00.

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CANELEIRA III
Caminho são Jorge 3010 – Caneleira – Santos/SP
Presidenta:- CLAUDIA DA CRUZ

Tem 404 famílias cadastradas, mas aconteceram várias invasões e hoje 
tem mais de 1.000 famílias na área.
Segundo levantamento da COHAB são cerca de 700 famílias.
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Na  sede  da  entidade  funcionava  o  programa  Viva  Leite,  que  foi 
desativado. O DEAR ZNO havia se comprometido a pagar a conta de água 
e luz, já que havia necessidade de freezer para conservação do leite e a 
perua que transportava o produto era lavada no local, mas isso não foi 
feito e a entidade arcou com os custos de ambas as tarifas.

Correspondências:- não tem mais caixa de correio comunitário
Luz e água:- só na parte de baixo do morro, o restante é clandestino.
Educação:- tem problema para matricular crianças nas escolas pela falta 
de endereço.
Transporte:- é bom
Lixo:- na 2ª feira é preciso que a coleta seja feita duas vezes. O lixeiro 
não sobe nas encostas e a população ignora a existência dos contentores 
na parte de baixo e jogam lixo na encosta.
Saúde:- a UBS atende bem.

SOCIEDADE BENEFICENTE E MELHORAMENTOS DO BAIRRO 
“AREIA BRANCA”
Rua Tomoishi Kobuchi nº 264 – Areia Branca – Santos/SP
Presidente:- RUI NUNES GONÇALVES

Sede:- A sede é alugada por R$ 300,00 para festas e eventos.
Cursos:-  Tem aula de violão e capoeira. A tesoureira Leila tem projeto 
para curso de cabeleireira, mas precisa de ajuda. Nos dois períodos tem 
tido curso de elétrica a cargo do SENAI
Segurança:-  tem  assaltos,  normalmente  praticados  por  menores  de 
idade.
Educação:- ok inclusive com creche.
Saúde:- tem UBS, mas faltam médicos e remédios. Se os moradores vão 
até a UBS do Bom Retiro por ser mais perto de algumas residências não 
são atendidos.
Iluminação:-  está  muito  fraca,  principalmente  porque  a  poda  das 
árvores não é feita há muito tempo.
Transporte:- ok
Esporte e lazer:- pedem academia na Praça Nicanor Ortiz
Lixo:-  as ruas não tem lixo  porque a população usa corretamente  os 
contentores e não joga lixo na rua

Claudia Marangoni Flavio Santana
COMEB COARTI/GPM
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