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Ata da 146ª reunião ordinária do Conselho de Turismo de Santos 1 

Às quinze horas do dia trinta de setembro de dois mil e vinte e um, realizou-se por 2 

videoconferência através da plataforma Webex, a 146ª Reunião Ordinária do 3 

Conselho Municipal de Turismo. 4 

O vice-presidente José Luis Blanco Lorenzo iniciou a reunião agradecendo a presença 5 

de todos e solicitando que preenchessem a lista de presença disponibilizada no chat 6 

da plataforma. O vice-presidente justificou a ausência da presidente, Selley Storino, 7 

em compromisso com o Prefeito Municipal. Também foi justificada a ausência da 8 

conselheira Wanessa Alonso Teixeira, da Semes. 9 

Na sequência, o Sr. José Luis explicou que a ata da última reunião já havia sido 10 

aprovada pelos conselheiros, por conta da necessidade de encaminhamento da mesma, 11 

junto com toda documentação para análise dos objetos aprovados por este Conselho, 12 

para o COC/DADETUR. A Sra. Daniela Tineo (Seectur) agradeceu a colaboração de 13 

todos em comparecer à Seectur para a assinatura dessa ata. 14 

O Sr. José Luis informou quanto a nomeação do Sr. Antônio Duarte, novo 15 

representante titular da Associação Comercial de Santos. O Sr. Duarte agradeceu o 16 

convite e se disse honrado em fazer parte do Conselho. O Sr. Marcelo Fachada 17 

(Seectur) ressaltou que o Sr. Duarte terá muito a contribuir com o Conselho, 18 

especialmente no que se refere às questões relativas à Temporada de Cruzeiros 19 

Marítimos. A esse respeito, o Sr. Duarte informou que os navios já estão prontos, 20 

inclusive com a tripulação, apenas aguardando pela liberação. 21 

O Sr. Duarte informou, ainda, que, nesses meses em que estamos aguardando as 22 

definições das autoridades sanitárias para a liberação da Temporada de Cruzeiros 23 

Marítimos a MSC tem se empenhado, assim como as outras operadoras, para oferecer 24 

uma maior segurança aos passageiros e tripulantes. Segundo ele, foi preparado, 25 

inclusive, um protocolo único entre todas as companhias, até para facilitar o processo 26 

de fiscalização. O Sr. Duarte lembrou que haverá reuniões na próxima semana e que, 27 

em breve, devemos ter novidades. 28 

O Sr. Duarte lamentou que o problema é o tempo que começa a correr contra nós, uma 29 

vez que, diferente dos Estados Unidos e da Europa, os navios não estão em águas 30 

brasileiras. Por conta disso, o Sr. Duarte explicou que se a autorização vier 31 

tardiamente, poderá dificultar a liberação da temporada, o que seria uma grande 32 

frustração para todos que estão aguardando tanto por esse momento.  33 

O Sr. José Luis também ressaltou o ingreso da Secretaria de Assuntos Portuários e 34 

Projetos Especiais ao Conselho Municipal de Turismo, com a nomeação dos 35 

representantes Ronald do Couto Santos e Sonia Maria Tavares da Luz. O Sr. José Luis 36 

ressaltou que o objetivo é ter um conselho cada vez mais participativo, uma verdadeira 37 

representação da sociedade. 38 

Na sequência, o Sr. José Luis deu início à pauta do dia: Revisão do Plano Diretor de 39 

Turismo. Segundo a Sra. Daniela Tineo, foi enviado um convite a todos conselheiros 40 

para que os que tivessem interesse de participar do processo de revisão do Plano 41 
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Diretor de Turismo, fizessem a sua inscrição e que até o momento dois representantes 42 

do COMTUR haviam se inscrito, Sr. José Luis Blanco Lorenzo e Rosa Maria 43 

Tamizari. A Sra. Daniela explicou que a capacitação começará na próxima segunda-44 

feira (04/10) no Museu Pele e que todo o processo terá uma carga horária de 99h, para 45 

um total de 30 participantes inscritos. A Sra. Daniela estima que a capacitação se 46 

estenda até março do próximo ano. 47 

O Sr. José Luis assegurou que, conforme as questões forem sendo analisadas durante 48 

o processo de revisão, elas serão trazidas mensalmente ao COMTUR. O Sr. José Luis 49 

ressaltou que a capacitação da revisão será realizada por uma equipe do Senac de 50 

técnicos especialistas em turismo, assim como foi a elaboração do Plano. A Sra. 51 

Daniela Tineo completou explicando que as 30 pessoas, além de capacitadas, serão 52 

capacitadoras para os próximos processos de revisão do Plano. 53 

Na sequência, o Sr. Braz Antunes (Seectur) informou a respeito da elaboração do 54 

projeto de Lei Complementar do Turismo de Um Dia. Segundo ele, é necessário que 55 

aguardemos a tramitação interna na Prefeitura para que, então, seja apresentado ao 56 

Conselho. O processo já passou pela Procuradoria Geral do Município e recebeu a 57 

aprovação, na qual foram acatadas algumas sugestões de modificação no texto. O Sr. 58 

Braz informou que, assim que o processo retornar a Secctur, este será encaminhado 59 

ao Gabinete do Prefeito, para posterior envio à Câmara Municipal. O Sr. Braz 60 

enfatizou que, neste período de retomada da atividade turística, as viagens curtas e os 61 

deslocamentos regionais devem prevalecer, muito em razão das condições financeiras 62 

e da insegurança sanitária, e que, por isso, faz-se necessária a sanção da Lei para a 63 

Temporada de Verão. 64 

O Sr. Braz esclareceu que, assim que o processo for encaminhado ao Prefeito, ele será 65 

apresentado ao Conselho de Turismo, especialmente para informar aos prestadores de 66 

serviços, meios de hospedagem e empresas de estacionamentos sobre o seu conteúdo. 67 

Completou, ainda, que o Selo Metropolitano está previsto no projeto. 68 

O Sr. José Luis elucidou que todo o trade está ciente das dificuldades na retomada, 69 

visto que o Turismo foi um dos segmentos mais prejudicados durante o período de 70 

pandemia, frisando a importância de ser uma retomada consciente. Segundo ele, a 71 

criação de um Selo Metropolitano, por exemplo, é um anseio do setor há mais de dez 72 

anos e, por conta disso, precisamos ser cautelosos na elaboração do mesmo, sem 73 

pressa. O Sr. José Luis também cobrou a importância de se trazer um panorama dos 74 

projetos do DADETUR de tempos em tempos, para acompanhar seu andamento. 75 

O Sr. José Luiz também enalteceu que o momento agora é de fazer Santos para o 76 

santista, valorizando a nossa cidade. O Sr. José Luiz informou sobre a iniciativa do 77 

Monte Serrat em realizar um happy hours para família às quintas-feiras.  78 

A esse respeito, o Sr. Marcelo Fachada informou que o Monte Serrat tem passado por 79 

uma transformação muito grande, a começar pela diminuição no valor do bondinho, 80 

de forma a levar o maior número possível de pessoas ao atrativo turístico. O Sr. 81 

Marcelo informou que o espaço conta agora com três bares (o da cafeteria, o bar 9 e 82 
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o anexo) e com uma série de atividades a disposição, pizza artesanal, programações 83 

musicais, espaço kids, feira de artesanato, entre outras atrações. 84 

O Sr. Duarte enalteceu que as atrações no Monte Serrat são muito importantes para 85 

cidade, uma vez que é mais um equipamento para levar os passageiros de Cruzeiros 86 

Marítimos.  87 

A respeito da revisão do Plano Diretor, o Sr. Marcelo Fachada ressaltou que a 88 

contribuição do Santos Convention & Visitors Bureau será muito importante neste 89 

processo por conta do segmento de turismo de negócios que será aquecido com o novo 90 

Centro de Convenções. Com a incorporação da Economia Criativa na Secretaria, este 91 

segmento também será inserido no plano. 92 

A Sra. Daniela Tineo frisou que o SENAC pediu que as inscrições fossem 93 

encaminhadas até a presente data, uma vez que as aulas começam na segunda-feira 94 

seguinte. A esse respeito, a Sra. Vanessa (Bureau) confirmou sua inscrição no curso 95 

de capacitação. 96 

A Sra. Daniela explicou que o primeiro módulo tratará da “Governança no Turismo”, 97 

visando fortalecer o diálogo entre a Gestão Municipal, membros do COMTUR e 98 

demais gestores públicos, trazendo conteúdos técnicos e estratégias que estimulem o 99 

diálogo, para favorecer as conexões necessárias e o ambiente favorável à revisão do 100 

Plano. A Sra. Daniela frisou que é necessária a presença em 75% das aulas 101 

ministradas, permitindo um total de 8 faltas por participante até março. O Sr. Marcelo 102 

completou informando que o SENAC emitirá um certificado de participação ao final 103 

do curso. 104 

Na sequência, o Sr. Marcio Miorim (Sinthoress) questionou quanto a existência de um 105 

grupo de Whatsapp do Conselho de Turismo e se há representantes do sindicato 106 

patronal. O Sr. Márcio informou que foi realizada a Convenção Coletiva de Trabalho 107 

do Sinthoress, na qual foram divulgados dados seguros que podem ser trabalhados 108 

pelo empresariado, referente aos valores de reajuste salarial, piso salarial, entre outros 109 

direitos dos trabalhadores. 110 

O Sr. Marcelo Fachada explicou que o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 111 

similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira (patronal) tem dois representantes no 112 

Conselho – um no segmento de Gastronomia e outro no de Hoteleria. Informou 113 

também que a Sra. Daniela Tineo irá adicioná-lo como participante no grupo 114 

Whatsapp, assim como o Sr Duarte. 115 

O vice-presidente José Luis encerrou, em seguida, a reunião, agradecendo a todos pela 116 

presença. 117 

André Falchi (Seectur) 118 

Anelise Piccoli (Gabinete do Prefeito) 119 

Antônio Duarte Junior (Associação Comercial de Santos) 120 

Braz Antunes (Seectur) 121 
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Débora Marques (Seds) 122 

Denise Rodrigues (Seduc) 123 

José Luiz Blanco Lorenzo ((Santos Convention & Visitors Bureau) 124 

Marcelo Fachada (Seectur) 125 

Marcos Rogério Nascimento (Cet- Santos) 126 

Marcio Miorim (Sinthoress) 127 

Reinaldo Cirilo (Seectur) 128 

Rodrigo Derbedrossian  (Semam) 129 

Ronaldo Andrade de Oliveira ( Secult) 130 

Simone Galvão (Seplan/SEGOV) 131 

Sinésio Veiga Domingos (Seserp) 132 

Sonia Luz  (Seport) 133 

Suzana Oliveira Galindo (SEDUC) 134 

Vanessa Silva Martins Lombardi (Santos Convention & Visitors Bureau) 135 


