
Ata da 115ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo

Às quinze horas e trinta minutos do dia 08 de novembro 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 115ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo.

O Sr. Paulo Gonzalez Monteiro, da Secretaria de Turismo, abriu a reunião agradecendo a
todos pela presença e informou que, excepcionalmente, substituiria a Srª Miriam Guedes
de Azevedo, Presidente do COMTUR, que não poderia estar presente a essa reunião, pois
tinha  um  compromisso  com  o  Sr.  Prefeito  neste  mesmo  horário.  Em  seguida,  foi
perguntado se todos os presentes haviam recebido a Ata da reunião anterior e, diante da
resposta afirmativa, sugeriu a dispensa da sua leitura, sendo esta aprovada.

Dando  prosseguimento  à  reunião,  foi  abordado  o  tema  “Temporada  de  Cruzeiros
Marítimos”, onde foi informado que para a temporada 2016/2017, iniciada no último dia 13 de
novembro, a cidade receberá 14 navios, sendo 10 em trânsito e 4 com escalas regulares. Os
navios em trânsito são: Pacifica, Seven Seas Mariner, Regata, Marina, Insignia e Celebrity
Infinity, Crystal Serenity, Amadea, Fram e Norwegian Sun, sendo os quatro últimos estreantes
em Santos. Com escalas regulares, aportarão o Sovereign, Preziosa, Musica e Fascinosa. A
temporada se encerra em 13 de abril.

O próximo ítem da pauta seria o “Natal no Centro Histórico”, evento realizado pelo Grupo A
Tribuna com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo. Porém, por atraso na
organização,  não  havia  informações  para  o  assunto.  Assim,  passou-se  para  o  tema
seguinte,  o  “Bonde  Arte”.  Foi  informado  que  no  último  dia  23  de  novembro  diversos
empresários  da  área  gastronômica  conheceram  o  bonde  em  uma  apresentação  para
mostrar  o  potencial  e  as  condições  para  a  realização de eventos,  havendo uma clara
demonstração  de  interesse  por  parte  dos  convidados.  Foi  anunciado  que  no  mês  de
janeiro, em data a ser definida, será realizado o Valongo Beer Festival. Também foi feita
uma parceria com a Secretaria de Educação, para que crianças da Rede Municipal possam
conhecer o bonde, realizando atividades lúdicas e conhecendo o Centro Histórico. No dia
seguinte a esta reunião, será realizada uma atividade de Hip-Hop, com o bonde saindo em
três horários, às 18h, 19h e 20h. Esse evento conta com o apoio do Governo do Estado. 

Na sequência, foi passada a palavra ao Sr. Vitor Iglesias Cid, da Secretaria de Turismo,
para falar sobre o Plano Diretor de Turismo - PDTur. Disse o Sr. Vitor que a proposta do
PDTur, já apresentada neste Conselho pela equipe da Geobrasilis,  responsável por sua
elaboração, foi  encaminhada aos senhores Conselheiros em formato digital,  via e-mail,
para  apreciação,  análise  e  envio  de  sugestões.  A  Secretaria  de  Turismo recebeu  três
mensagens como resposta, sendo uma da CET concordando com os termos apresentados,
outra  da  Caiçara  Expedições,  que  não  foi  considerada  por  esta  não  fazer  parte  do
Conselho,  sendo  que  a  sua  proposta  será  reapresentada  na  Audiência  Pública  a  ser
realizada  no  próximo  dia  20,  no  auditório  do  Museu  Pelé.  A  terceira  proposta  foi
apresentada pela Conselheira Luana Ng, da Secretaria de Segurança, e que, após debate e
aprovação  dos  demais  Conselheiros,   resultou  nas  seguintes  alterações:  1)  Programa
“Sinaliza Santos”: o título do segundo ítem passou a ter a seguinte redação: “Melhorar
iluminação pública no entorno e nas vias de acesso às áreas turísticas”;  2)  Programa
“Revitaliza Santos”: o título do primeiro ítem passou a ter a seguinte redação: “Elaborar e
executar  projetos  específicos  para  revitalização  de  atrativos  e  atração  de  novos
empreendimentos”. O quadro “Breve descrição” foi acrescido do seguinte tópico: “Elaborar
projetos para a atração de novos empreendimentos”.  A terceira sugestão era relacionada
ao programa “Viva Santos” e não resultou em nenhuma alteração do material escrito. O
Sr.  Vitor  lembrou a  todos a  realização da Audiência  Pública  sobre  o Plano Diretor  de
Turismo, no próximo dia 20, às 14h30, no auditório do Museu Pelé. O material estará
disponível para consulta durante toda a semana, na Secretaria de Turismo.



Às dezesseis horas e quarenta minutos, sem que ninguém mais quisesse se manifestar, foi
encerrada a reunião.

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

Alexandre Nunes Affonso (S&RCVB)_________________________________________
Claudia Regina Simões (ETEC Aristóteles Ferreira)______________________________
Cynthia Garrido (Sebrae-SP)_______________________________________________ 
Daniela Tineo (Setur)_____________________________________________________
Elcio Rogério Secomandi (Funceb)___________________________________________
Ivson Rocha (CET)_______________________________________________________
João Manuel L. Picado (Sefin)______________________________________________
Juliana Santos (SinHoRes)_________________________________________________
Luana Li Ng (Seseg)______________________________________________________
Marcela A. Bozzella (Setur)________________________________________________
Marcus Vinicius Rosa (CDL Santos)__________________________________________
Maria Leonor Oliveira (Sindegtur)___________________________________________
Michele Divino (Sebrae-SP)________________________________________________
Michelle de Araújo (Santos FC)_____________________________________________
Mônica Quadrelli (Setur)__________________________________________________
Paulo Gonzalez Monteiro (Setur)____________________________________________
Renata Fuentes Simões (Sesi) _____________________________________________
Roseane A. N. Jesus (Ciesp)_______________________________________________
Sidney Antonio Verde (Codesp) ____________________________________________
Vitor Iglesias Cid (Setur)__________________________________________________


