
  

COMEB
       Conselho Municipal de Entidades de Bairros de Santos

ATA  DA  REUNIÃO REALIZADA  EM  04  DE  MARÇO DE  2013,  NO 
COMEB, COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DA COARTI/GPM, 
SM ILHA DIANA, DEAR-AC, SETUR. SEMAM, EMBRAPORT. -.-.-.-.-.-.
A reunião teve início às 15:00 horas, à Rua XV de Novembro 195, 3º 
andar, sede do COMEB, com as presenças constantes da respectiva lista, 
tendo como objetivo discutir problemas relacionados à Ilha Diana, como 
segue:-

 Viveiro  de  mudas  –  está  abandonado,  precisando  urgente  de 
reforma. Foi criado com o objetivo de multiplicar mudas nativas da 
região e servir de sala de conveniência.

 Linha turística – integrar a linha turística com a barca da travessia, 
a  fim de movimentar  o  comércio  local,  bem como tornar  a  Ilha 
Diana conhecida do público.

 Pintura das casas da Ilha – está em andamento convenio com a 
fábrica  de tintas Coral,  através  de um artista  plástico,  para que 
todos os moradores da Ilha, recebendo as tintas em doação, pintem 
suas próprias casas, orientados pelo artista. O objetivo é deixar a 
Ilha mais colorida atraindo a atenção principalmente dos turistas 
que passam de barco pelo local.

 Paisagismo – o presidente da SM Alexandre, disse que as bromélias 
plantadas na frente da Ilha favorecem a proliferação do mosquito 
da dengue e que o paisagismo deveria ser revisto a fim de evitar a 
doença.

 Muro de arrimo – o muro de arrimo que foi feito para conter os 
desmoronamentos,  segundo  o  presidente  Alexandre,  ficou 
incompleto e está baixo. Quando a maré fica mais alta, as águas 
ultrapassam o muro e a Ilha fica alagada, tornando o transito de 
pedestre mais difícil, principalmente para os idosos.

 Foi colocado em discussão o destino a ser dado para a área lateral 
da  capela.  Foi  sugerido  que  o  local  seja  cimentado  e  uma 
construção em estilo  rústico,  de madeira,  com palco,  telhado de 
sapé, seja feita de maneira definitiva para servir para a Festa do 
Bom Jesus e outros eventos.

 Foi discutida a reforma da capela. O dinheiro arrecadado na festa de 
2012, ficou sob a guarda do padre para que fosse feita a reforma da 
capela, o que até hoje não ocorreu. Segundo os moradores o valor 
arrecadado é de cerca de R$ 20.000,00 e não foi feita prestação de 
contas formal desse valor arrecadado.

 Outro assunto colocado foi a necessidade de que a Ilha possa dispor 
de local para hospedar os turistas que queiram pernoitar no local e 
foi sugerida a “hospedagem familiar” por aquelas famílias que assim 
o desejarem e cujas casas tenham condições para tanto.
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 Para  atrair  mais  turistas  é  preciso  mais  divulgação  e  oferta  de 
culinária  típica  pelo  restaurante  que  já  existe  e  pelos  bares  e 
lanchonetes,  cujos  proprietários  deverão  receber  treinamento  e 
capacitação para isso.

 Outros atrativos devem ser criados, tais como aluguel de caiaques, 
etc.

Em breve uma nova reunião deverá ser agendada para agilizar os 
assuntos ora colocados.

Claudia Marangoni        Flavio Santana
COMEB COARTI/GPM
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