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2.2 – Recuperação estrutural do Viaduto Aristides Bastos Machado: De acordo com o projeto elaborado em 2018, serão executadas as obras necessárias para

a recuperação do Viaduto. O viaduto consiste na principal porta de entrada para o fluxo turístico da cidade. O projeto foi aprovado por unanimidade.

2.3 – Reforma e restauro do Armazém de Bagagem do Valongo: Dando prosseguimento às providências de requalificação dos equipamentos turísticos do

Valongo, esta intervenção pretende restaurar o prédio do Armazém de bagagens e incrementar o complexo turístico formado pelo Museu Vivo dos Bondes e da

Estação Ferroviária do Valongo. O projeto foi aprovado por unanimidade.

1 – Abertura
O Sr. Paulo Monteiro (SETUR) abriu a reunião, agradecendo a presença de todos. O Sr. Paulo 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. Na sequência, passou a palavra ao presidente do Conselho, Odair Gonzalez, que agradeceu a presença de todos e deu prosseguimento à reunião.

O presidente Odair passou a palavra à Sra Valéria Santos, da SIEDI, para apresentação dos projetos.

2 – Projetos DADETUR 2019

A Srª Valéria Santos, da SIEDI, apresentou os projetos abaixos descritos, cuja aprovação foi votada individualmente:

2.1 – Restauro do Centro de Cultura Patricia Galvão – 1ª Etapa: Restauro dos elementos de concreto: Empenas, Cobertura, Esplanada e Brises. O projeto foi

aprovado por unanimidade.

Lista de Presentes: Anelise Piccoli, Daniela Tineo, Luis Trajano de Oliveira, Melissa Damacena, Paulo Miyasiro, Rosa Maria Tamizari

Ausências Justificadas: Jorge Silva, Márcio Quedinho, Marcos Lozano, Mariana Bortoletto, Veridiana Nobre

Presidente: Odair Gonzalez

Secretário Executivo: Paulo Gonzalez Monteiro 
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3 – Recepção Turistas / Navios

Com a chegada do transatlântico MSC Fantasia no último sábado, 24/11, teve início a Temporada de Cruzeiros Marítimos 2018/2019. Para receber os

visitantes, foi instalado o tradicional posto de informações turísticas no Terminal de Passageiros, com recepcionista bilingue e folheteria da cidade. Informou,

também, que, em parceria com o Concais e a Secretaria de Cultura, foram programadas diversas atrações musicais, em dias de atracação, a partir do dia 6 de

dezembro. Outras medidas, como a ampliação do horário de funcionamento da Linha Turística do Bonde, que passará a circular a partir das 10h30 durante

toda a Temporada - e às 10h quando houver atracação em navios em trânsito, também foram adotadas. Nesses dias de navios em trânsito, o Museu Pelé

também abrirá mais cedo: às 9h, para suprir a demanda de visitantes. O equipamento, que fecha para manutenção nas segundas-feiras, também abrirá nestes

dias quando houver trânsito.

4 – Doação de Carros ferroviários Históricos para Santos

O presidente enalteceu a conquista de três carros ferroviários da SPR, que estavam parados na MRS, em São Paulo, para o município. Os carros serão

entregues no próximo dia 13, com a presença do Ministro dos Transportes. O Sr. Paulo Monteiro (Setur) apresentou imagens dos vagões e contou detalhes

dos carros, que estão totalmente preservados e que ficarão provisoriamente no 12A. Mais futuramente, a ideia é que sejam colocados no Armazém de

Bagagens, já estruturado.

2.8 – Execução de drenagem na escadaria do Monte Serrat.  O projeto foi aprovado por unanimidade.

2.9 – Requalificação urbana da Rua Joaquim Távora.  O projeto foi aprovado por unanimidade.

2.10 – Requalificação urbana da avenida Washington Luís e da rua Barão de Paranapiacaba.  O projeto foi aprovado por unanimidade.

2.11 – Reforma do pontilhão do Canal 1.  O projeto foi aprovado por unanimidade.

2.5 – Restauro do Outeiro de Santa Catarina: Pretende-se restaurar e reformar o equipamento, inclusive com as diretrizes de acessibilidade. O projeto foi

aprovado por unanimidade.

2.6 – Restauro da Casa do Trem Bélico: Obras de restauro e manutenção.  O projeto foi aprovado por unanimidade.

2.7 – Execução de contenção e melhorias urbanas nas escadarias do Monte Serrat.  O projeto foi aprovado por unanimidade.
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2.4 – Projeto de drenagem para a escadaria Joana D'Arc: Elaboração de projeto para melhorar as condições de acesso da escadaria que ladeia o Mosteiro de

São Bento. Nesta etapa, pretende-se contratar o projeto de drenagem e de recuperação urbana da escadaria que se apresenta como um equipamento urbano

de grande importância histórica.  O projeto foi aprovado por unanimidade.



Paulo Miyasiro (Setur)

Rosa Maria Tamizari (ETEC)

Sem que houvesse mais nada a ser discutido e ninguém solicitando a palavra, o Presidente Odair Gonzalez encerrou a reunião, agradecendo a presença de

todos.

Assinaturas

Anelise Piccoli (GPM)

Daniela Tineo (SETUR)

Luis Trajano de Oliveira (SIEDI)

Melissa Damacena (Setur)
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5 - Assuntos Gerais




