
Ata da 113ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo

Às  quinze  horas  e  trinta  minutos  do  dia  25  de  agosto  de  dois  mil  e  dezesseis,  nas
dependências da sala de reuniões do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
da Baixada Santista e Vale do Ribeira - SinHoRes, à Av. Conselheiro Nébias, 365 – Santos,
SP, foi realizada a 113ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo.

A Presidente do Conselho Municipal de Turismo, Sra. Miriam Guedes de Azevedo, abriu os
trabalhos agradecendo a presença de todos e propôs a dispensa da leitura da ata da
reunião anterior, o que foi aceito sem ressalvas. 

Na  sequência,  a  Presidente  informou  que  a  Secretaria  de  Turismo  está  apoiando  a
realização do Congresso Internacional de Ciência, Educação e Medicina Esportiva, que se
dará entre os dias 31 de agosto e 04 de setembro, no Mendes Convention Center. Trata-se
de um grande evento, ligado à Olimpíada e que contará com a participação de cientistas,
médicos  e  pesquisadores  de  diversos  países.  Organizado  pela  Secretaria  de  Esportes,
deverá  contar  com a  participação  de  aproximadamente  duas  mil  pessoas.  Durante  o
evento,  a  Setur  divulgará  a  cidade  aos  participantes,  com especial  ênfase  ao  Centro
Histórico,  disponibilizando  o  transporte  para  essa  região,  de  modo  que  os  visitantes
tenham uma boa imagem da cidade, como aconteceu com os atletas e delegações que se
hospedaram em Santos durante a preparação para os Jogos Olímpicos. 

Em seguida, a Srª. Presidente comunicou que no dia 23 de setembro será apresentado, no
Valongo,  o  bonde-restaurante.  Trata-se  de  um  veículo  articulado,  doado  pela  cidade
italiana de Turim e que foi totalmente adaptado para sua nova utilização, com a instalação
de mesas, cadeiras, cozinha e até banheiro. A reforma do carro ficou por conta da equipe
da CET,  que fez um trabalho de grande qualidade,  minucioso e caprichado.  O bonde-
restaurante tem 36 lugares e poderá ser alugado para a realização de pequenos eventos. É
um equipamento  com poucos  similares  no  Mundo  e  único  na  América  Latina.  A  Srª.
Presidente salientou que ainda não foi escolhido um nome para bonde e que, caso algum
Conselheiro tenha alguma sugestão, poderá enviar para a Setur que analisará a proposta.

Seguindo para o próximo ítem da pauta, a Srª. Presidente passou a palavra ao Ilmº. Sr.
Eustázio  Alves  Pereira  Filho,  Vice-Prefeito  Municipal,  para  explanar  sobre  a  pesquisa
realizada sobre a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade na cidade de Santos.  A
pesquisa foi realizada em parceria entre a Prefeitura e a Unifesp, por meio da Unidade de
Pesquisa em álcool e drogas, com o apoio do Gabinete do Vice-Prefeito, Secretaria de
Segurança, representada pela Guarda Municipal, Vara da Infância e Juventude de Santos,
por meio do Juízo e do Ministério Público, Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina, Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas – COMAD, Capep, Igreja Batista do
Marapé,  Coalizão  Anti-Drogas,  Central  de  Fretes  e  Rotary.  A  metodologia  constou  da
formação  de  15  equipes,  cada  qual  com  um  supervisor,  um  motorista,  um  guarda
municipal a paisana e um jovem, entre 14 e 16 anos, devidamente autorizado pelos pais
ou responsáveis, em que os jovens, previamente treinados, vão a estabelecimentos como
bares, lanchonetes, lojas de conveniência, padarias, supermercados e quiosques e tentam
comprar  uma  lata  de  cerveja.  Foram  pesquisados  270  (duzentos  e  setenta)
estabelecimentos, em todas as áreas administrativas da cidade: Área Central Histórica,
Orla, Intermediária, Zona Noroeste, Morros e Área Continental. Toda a pesquisa ocorreu
simultaneamente, em uma quarta-feira à tarde e a operação durou quatro horas, o que
garantiu um resultado mais preciso e representativo. Ao seu final, a pesquisa obteve os
seguintes resultados: Área Continental, 100% de vendas; Área Central, 100%; Morros,
70%; Orla, 61%, Zona Intermediária, 50% e Zona Noroeste, 40%. A média de vendas no
município ficou em 55,5%. O Sr. Vice-Prefeito também informou que os proprietários dos
estabelecimentos flagrados vendendo a bebida não serão autuados, visto que a pesquisa
não teve o caráter fiscalizador,  mas serão chamados para uma reunião em que serão
conscientizados das irregularidades cometidas. Os proprietários dos estabelecimentos que



se negaram a vender a bebida aos menores, também serão chamados para que sejam
reconhecidos por suas ações. Por fim, o Sr. Vice-Prefeito esclareceu que a pesquisa será
um referencial para futuras ações de  coibição, visto que a venda de bebidas alcoólicas a
menores de 18 anos é proibida por lei, sendo considerada tráfico de drogas.

Em seguida, a Srª. Presidente agradeceu ao Sr. Vice-Prefeito pela explanação e abriu a
palavra aos Conselheiros. Posteriormente, sem que ninguém mais quisesse se manifestar,
às dezesseis horas e quarenta e quatro minutos, foi encerrada a reunião.

Justificaram ausência:  Renata  Barrocas  (Unisantos),  Antonio  Carlos  Silva  Gonçalves  e
Maurício Uehara (CET).

Compareceram à reunião os conselheiros titulares, suplentes e convidados que assinaram
a presente Ata:

Ana Lucia Santos (Siedi)__________________________________________________
Angela Galletta _________________________________________________________
Cezira F.A.P.S. Campos (ETEC Aristóteles Ferreira) _____________________________ 
Cristina Ventura (Senac)__________________________________________________
Daniela Tineo (Setur)_____________________________________________________
Eustazio Alves Pereira Filho (Vice-Prefeito)____________________________________
Jether L. Ribeiro Junior (GVP/PMS)__________________________________________
Daniela Tineo (Setur) ____________________________________________________
João Manuel L. Picado (Sefin)______________________________________________
José Luis Blanco Lorenzo (Skal) ____________________________________________
Juliana Santos (SinHoRes) ________________________________________________
Lilian Rose de Barros (Seduc)______________________________________________
Marcio Luiz S. Miorim (SinHoRes)___________________________________________
Michelle de Araújo (Santos FC)_____________________________________________
Miriam Guedes de Azevedo (Setur)__________________________________________
Nanci Ananias Lucio de Abreu (Seduc) _______________________________________
Paulo Gonzalez Monteiro (Setur)____________________________________________
Renata Simões (Sesi) ____________________________________________________
Rosa Maria Tamizari (ETEC Aristóteles Ferreira)________________________________
Sidney Antonio Verde (Codesp) ____________________________________________
Vagner Dantas (Secor) ___________________________________________________


