
  

COMEB
       Conselho Municipal de Entidades de Bairros de Santos

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COMEB - Conselho 
Municipal de Entidades de Bairros de Santos REALIZADA EM 
21  DE  FEVEREIRO  DE  2013. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Data:- 21/02/2013 Horário de Início:- 18h30min Local – Pça Padre 
Champagnat s/nº, bairro Encruzilhada em 
Santos/SP.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Presentes:- são aqueles que assinaram o respectivo Lista de Presenças. 
Composição da mesa:-
Claudia Marangoni Presidente do COMEB
Flavio Jordão Ouvidor Público 
Carolina Ozawa Chefe de Departamento 

DEVIG/SMS
Antonio Carlos Silva Gonçalves Presidente da CET
Carlos Alberto Tavares Russo Secretário Municipal de Serviços 

Públicos 
Presidida  por:-  Claudia  Marangoni.  Secretaria  por:-  Fernanda 
Aparecida dos Santos; Aberta a palavra: Secretário Russo, apresentou a 
todos os presentes a sua equipe de trabalho a começar: Sr. Luiz Antonio 
Rossas Neto, Coordenador da Regional Centro Histórico; Sr.  Luiz Bezzi 
Pasquarelli,  Coordenador  Regional  dos  Morros;  Engª  Fabiana  Ramos 
Garcia Pires, Coordenadora Regional da Orla e Intermediária; Sr. Claudio 
Marques Trovão, Coordenador Regional da Área Continental; Engº Sinésio 
V. Domingues, Coordenador Serviços Públicos; Engº Costábile Di Gregório 
Filho,  Secretário  Adjunto;  Sr.  Carlos  Eizo,  Assessor  de  Gabinete  da 
SESERP;  Colocou  toda  a  equipe  a  disposição  das  Sociedades  de 
Melhoramentos, pois são estas entidades que tem um trabalho importante 
em  conjunto  com  a  Administração  Municipal;  Claudia  Marangoni 
Apresentou a todos o Sr. Flavio Santana, Coordenador de Articulações do 
Gabinete do Prefeito;  Sr.  Flávio Jordão,  Ouvidor Público Municipal;  Sr. 
Rogério Custódio, Chefe do Gabinete da Ouvidoria; Sr. Flávio Jordão disse 
que hoje a ouvidoria tem três meios de comunicação e estão abrindo mais 
um que é a Web, tem a ouvidoria itinerante para ajudar para que as 
solicitações  sejam  atendidas  com  maior  rapidez;  A  via  telefone  que 
atende  todas  as  ligações;  E  estão  fazendo  um  novo  projeto  junto  a 
SECOM  e  a  SESERP,  com  este  novo  projeto  as  Sociedades  poderão 
trabalhar em conjunto com os Secretários. Se colocou a disposição para o 
necessário.  Drª  Carolina  Ozawa,  se  apresentou  esclareceu  algumas 
duvidas sobre a Dengue. Explicou que o 1° caso de Dengue, foi em 1997, 
a Secretaria de Saúde esta tomando todas as medidas necessárias pois o 
pico de Dengue na cidade sempre é entre Janeiro e Março, em especial 
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em Março, mas necessita da ajuda de todos para que 
este índice abaixe.E solicita a ajuda das Entidades de Bairros para este 
trabalho.  Principalmente  pelo fato de que em Santos já  começaram a 
aparecer o vírus tipo 4.O mais importante é que todos cuidem de suas 
casas e também ajudem com os seus vizinhos, limpando calhas, limpando 
terrenos com lixos, enfim as SMs entram como colaboradores a Secretaria 
de Saúde. Temos as armadilhas espalhadas em toda cidade, e o controle 
hoje esta sendo realizado em cima destas armadilhas, e a meta é abaixar 
a quantidade de mosquitos e com isso abaixamos os casos. A Dengue se 
tem o ano todo, quando for necessário existe uma equipe de educação da 
dengue que pode fazer  palestras  explicar  nos  bairros  e tirar  todas  as 
duvidas, pode ligar e marcar que esta equipe esta a disposição para este 
trabalho. O trabalho esta sendo feito com parceria com outras Secretarias 
e até mesmo com a Guarda Municipal, principalmente é necessário entrar 
no imóvel que tem criadouro e não consegue, então a Guarda Municipal 
auxilia   neste  trabalho.  Quando  recebe  o  exame  positivo  de  Dengue 
imediatamente é feito um bloqueio na quadra aonde este munícipe reside 
e  todos  os  imóveis  tem  que  ser  vistoriado  novamente.  Se  colocou  a 
disposição  na  DEVIG para  o  que  for  necessário.  Sra.  Helenice  Fontes 
Alves,  Chefe  do  Departamento  de  Articulações,  se  apresentou  e  se 
colocou a disposição no 3º andar no prédio do Banco do Brasil, na Rua Xv 
de Novembro, 195, para que possam fazer parcerias junto as entidades, 
pois desta forma fortalece o trabalho.Sr. Antonio Carlos, explicou que foi 
passado par ele  a função de eliminar  a dupla função do motorista  de 
ônibus, a partir da 1ª semana do mês de Março será feito junto as SMS o 
cadastramento de todos os munícipes e receberão os seus cartões em 
casa.  A  principal  meta  é  a  segurança  da  população  e  em  seguida  a 
segurança dos  motoristas.  Toda a  estrutura  será  por  conta  da  Viação 
Piracicabana que terá um ônibus itinerante e os postos para recarregar 
estes cartões. Quando a pessoa vier de outra cidade e não tiver o cartão 
terão  os  postos  de  compra  para  ajudar.  Estão  se  adequando  a  cada 
situação.  Serão  instalados  nos  ônibus  Wireless,  serão  instalados  a 
sinalização sonora, os ônibus serão rebaixados, enfim estão adequando 
para  que todos  fiquem bem e de acordo  com as  necessidades.  Estão 
discutindo também uma forma de colocar crédito através do cartão de 
crédito dos munícipes. Este ano começam as obras do VLT, que atenderá 
bem a ZNO. Hoje temos um grave problema o excesso de carros nas 
ruas.  Serão  revistos  todos  os  itinerários  de  ônibus  e  se  houver 
necessidade  serão  modificados,  quanto  aos  pontos  de  ônibus  em 
condições ruins, serão reformados. Horário de encerramento da reunião:- 
19:50 horas.          

Presidente da Assembléia: _____________________________________
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Secretária da 
Assembléia:______________________________________
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