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3 – O papel da Santos Film Commission na divulgação da cidade

A Sra. Maria Francisca Romão iniciou sua apresentação explicando a origem da Santos Film Commission, criada pela Prefeitura Municipal de 
Santos em 2005 e, para aprimorar os serviços, incorporada pela própria Prefeitura de Santos em 2017, ligando o órgão à uma 
Coordenadoria da Secretaria de Governo. A Sra. Francisca informou que Santos é considerada um cenário a céu aberto e muito procurada 
para produções nacionais e internacionais, não só por possuir inúmeras riquezas naturais e históricas, como também pela proximidade com 
a capital e pelo Porto. Explicou, ainda, que a Santos Film Commission facilita os trâmites burocráticos, agilizando a documentação e a 
obtenção de autorizações para as filmagens, como forma de incentivar e apoiar as realizações de novas produções em Santos. Lamentou a 
dificuldade para obter a autorização para a realização de produções no Porto. A Sra. Francisca lembrou também que é realizado um 
cadastro para que empresas e prestadores de serviços da cidade que atuam na área possam se identificar, ficando mais fácil para contatar 
em futuras produções cinematográficas. A Sra. Francisca anunciou ainda a realização do Encontro das Cidades Criativas da UNESCO, em 2020. Na sequência, nomeou algumas das minisséries, novelas, longa-metragens, videoclipes, entre outras produções, além das marcas e campanhas publicitárias, que contaram com o apoio da Santos Film Commission; e apresentou algumas imagens e resultados das 402 filmagens realizadas entre 2005 e 2018, postos de trabalhos gerados, quantidade de dias de locação e média de taxas da CET. Sugeriu também que fosse elaborado um roteiro das locações - walking tour - com todos os principais sets de filmagens. A Sra. Wânia lembrou que Santos é uma das poucas cidades do mundo com selo de Cidade Criativa da UNESCO, justamente pelo seu desenvolvimento em Cinema. Pediu também que fossem repassados à Setur os trabalhos realizados pela Santos Film Commission, para que pudessem ser divulgados no Portal de Turismo.

1 – Abertura

A Sra. Wânia Seixas (SETUR) abriu a reunião, agradecendo a presença de todos. Justificou a ausência do Sr. Paulo Gonzalez Monteiro,
secretário executivo do Conselho, por estar em reunião em São Paulo.

2 – Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior

A Sra. Wânia perguntou aos presentes se todos haviam recebido e lido a ata da última reunião e se concordavam com o seu conteúdo.
Diante da afirmativa dos conselheiros, foi pedida a dispensa da leitura da ata, que foi aprovada por todos. Em seguida, passou a palavra a
Sra. Maria Francisca Romão (SEGOV) para falar sobre o Santos Film Commission.
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Na sequência, a Sra. Ana Carolina Tani Kader e o Sr. Renato dos Anjos, da Secretaria de Turismo, fizeram um balanço da temporada de 
2018 do Roda São Paulo, que aconteceu de 7 de janeiro a 11 de março. Segundo os técnicos da Setur, em sua sétima edição na região, o 
Roda SP concluiu a temporada com 22 roteiros pelas cidades de Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, 
Itanhaém e Peruíbe. Informaram, também, que ao todo, foram 56 dias de operação, com uma média de 520 passageiros por dia 
percorrendo mais de 45 atrativos turísticos entre museus, parques, igrejas, entre outros, totalizando 31.948 passageiros.  O Sr. Renato 
ressaltou a grande procura pelos ingressos, que se encerraram nos primeiros dias de venda - o que resultou na prorrogação do programa. 
A temporada contou com as novidades em Santos que tiveram grande aceitação do público, como o Turismo de Base Comunitária 
(incluindo a Fazenda Itabatatinga, TBC e Caruartes), o Monte Serrat e o Rei do Café (torrefação e moagem de café).  Segundo o Sr. José 
Luiz, é um projeto bem intencionado, porém acaba atendendo apenas à região. Além disso, lembrou que é um programa que não deveria ser realizado no verão, época já movimentada, e que seria mais eficiente durante o mês de maio, por exemplo. À esse respeito, a Sra. Ana Carolina informou que essa é uma sugestão que já foi levada ao Governo do Estado. Ressaltou, entretanto, o sucesso do programa, dando o exemplo do roteiro que incluia almoço no Caruara, que estimulou a venda dos pescados para a refeição diretamente dos pescadores artesanais. Além disso, lembrou que o Monte Serrat foi um ponto que surpreendeu os organizadores - apesar do ingresso custar o dobro do valor da passagem do ônibus, todos os passageiros visitavam o equipamento.

 6 - Prêmio Top Destinos Turísticos 2017

Quanto ao Prêmio Top Destinos Turísticos 2017, a Sra. Daniela Tineo informou que Santos foi selecionada como uma das três vencedoras 
na categoria de Turismo de Negocios e eventos. Em cada um dos 13 segmentos, foram eleitos três vencedores, totalizando 39 cidades 
mais votadas. Informou que, no próximo dia 18 de maio, na Assembléia Legislativa, serão conhecidos os vencedores de cada categoria.
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4 – Novas regras do Cadastur

Sobre as novas regras do Cadastur, a Sra. Daniela Tineo (SETUR) informou que foi criado um novo site, apresentando as novas regras de 
cadastro. Agora está bem simples se cadastrar, tudo eletrônico, sem burocracias e sem envio de documentação via correio,  e com um 
novo campo para o turista pesquisar os prestadores de serviços com mais facilidade. Informou, também, que estão disponibilizando cards 
para divulgação, enfatizando a importância do cadastro. À respeito do Cadastur, o Sr. José Luis (SKAL) lamentou que o Estado não realize 
o cadastramento com uma validação e melhor seleção dos prestadores de serviços turísticos, nivelando todos de forma igual, como por 
exemplo, o nível de fluência da língua estrangeira informada. A Sra. Daniela Tineo frisou que há um cronograma de fiscalização dos 
prestadores de serviço pelo Ministério do Turismo. À esse respeito, a Sra. Ana Carolina Tani Kader (Setur) informou que, como integrante 
do Conselho Municipal do Idoso, participa da Câmara de Fiscalização, tendo por competência a fiscalização dos serviços prestados. A Sra. 
Wânia, então, sugeriu a criação de uma câmara de fiscalização dentro dos grupos de trabalho que serão criados.

5 – Resultados do Roda SP - Temporada 2018



Salvador Gonçalves Lopes (SINHORES)

Wânia Seixas (SETUR)

Marcos Lozano (SEMES)

Maria Cecília Inocêncio Prado (CODESP)

Maria Leonor de Oliveira (SINDEGTUR)

Rosa Maria Tamizari (ETEC)

Daniela Tineo (SETUR)

José Alberto Iglesias (SEMAM)

José Luís Blanco Lorenzo (SKAL)

Luis Trajano de Oliveira (SIEDI)

Assinaturas
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7 – Assuntos gerais

Em assuntos gerais, o presidente Odair Gonzalez informou que, no que se refere à gestão dos parques Aquário e Orquidário, a 
Administração Municipal optou por manter do jeito que está. Informou também que será estreitada a parceira com a SEMAM, 
principalmente no que se refere à divulgação dos parques. O Sr. José Alberto Iglesias (SEMAM) informou que o Sr. Márcio Gonçalves Paulo, 
Chefe da Departamento de Parques da Secretaria do Meio Ambiente, se coloca a disposição para comunicar ao Conselho quanto a 
quaisquer esclarecimentos e trazer novas informações sobre os parques. Na sequência, o Sr. José Luis Blanco demonstrou  preocupação 
quanto ao início das obras na entrada da cidade, sugerindo que esse início deva ser conversado e alinhado o mais rápido possível, para que 
não haja problemas com a chegada da Temporada de Verão e de Cruzeiros - lembrando que a expectativa é que haja mais navios com 
escala emr Santos na próxima Temporada de Cruzeiros. À esse respeito, a Sra. Wânia sugeriu que fosse convidado um técnico da 
Prefeitura para explicar o projeto e o cronograma das atividades ao Conselho de Turismo.  Na sequência, o Sr. Salvador Gonçalves Lopes (SINHORES) lamentou que estabelecimentos como o Stanconfort, que fazem contratos de arrendamento de quartos por períodos muito curtos, atuam como hotéis, deixando de pagar taxas e impostos como hotel, através de contratos de aluguel. O Sr. Salvador ressaltou também que a reinvindicação foi oficializada ao Sr. Prefeito e que precisa ser revista essa fiscalização e cumprida a lei. Por fim, a Sra. Wânia lembrou da solicitação do Sr. Luis Trajano de Oliveira (SIEDI), que questionou por e-mail quanto à formação dos Grupos de Trabalho e da necessidade de se aguardar os novos integrantes que irão compor o Conselho. A esse respeito, a Sra. Wânia informou que será pautada para a próxima reunião a formação dos dois Grupos - Projetos e Fiscalização, e finalizou a reunião, agradecendo a presença de todos.




