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Ata da 147ª reunião ordinária do Conselho de Turismo de Santos 1 

Às quatorze horas do dia vinte e oito de outubro de dois mil e vinte e um, realizou-se por 2 

videoconferência através da plataforma Webex, a 147ª Reunião Ordinária do Conselho 3 

Municipal de Turismo 4 

Ausência justificada do Sr. Antônio Duarte Júnior. 5 

Presidente Selley agradeceu a presença de todos e a participação da Secretaria de Saúde na 6 

pessoa da Sra. Ana Paula Valeiras. 7 

Sra. Ana Paula Valeiras, apresentou sua equipe composta pela Sra. Camila Muhesion (Vigilância 8 

Sanitária e a Sra. Carolina Ozawa (Controle Epidemiológico) e informou que em reunião da 9 

Anvisa com Clia e vigilância Sanitária, 5 navios foram confirmados até o momento. O primeiro 10 

navio chegará no dia 03/11, será MSC Precioza, apenas com os tripulantes.  Relatou que estão 11 

aguardando a publicação oficial da portaria da Anvisa, e que o Ministério da Saúde tem um plano 12 

de contingência e medidas de precauções. Encaminhou para Presidente Selley o plano 13 

operacional de Santos, que logo será publicado oficialmente. 14 

Dentre as medidas: 10% dos passageiros e 10% dos tripulantes serão testados diariamente, e 15 

todos os cuidados serão tomados como álcool, máscara e distanciamento físico. Informou 16 

também, que a MSC e a Costa fizeram seu plano de contingência. O Hotel Cosmopolitan foi 17 

contratado com 10 apartamentos para hospedar os que apresentarem sintomas e serem 18 

monitorados e aguardar a quarentena. O monitoramento ficará a cargo da vigilância Sanitária. 19 

Sra. Camila, da vigilância sanitária, informou que realizarão um trabalho de fiscalização prévia 20 

no Hotel, Laboratório Meyer e Hospital Beneficência Portuguesa.  21 

Logos após sua fala, a Sra. Carolina Ozawa relatou o papel do controle Epidemiológico, com a 22 

parceria com o Instituto Adolf Lutz, no monitoramento diário e verificação dos passageiros em 23 

quarentena. 24 

Presidente Selley agradeceu e abriu para questionamentos de todos, a Sra. Ana Paula reforçou 25 

que a Secretaria de Saúde está bem planejada e estruturada para a temporada. 26 

Sueli Martinez, diretora do Concais, informou sobre toda operação do terminal com as medidas, 27 

precauções e protocolos para manter a segurança de todos. Ressaltou que o terminal tem a 28 

intenção de colocar um laboratório independente no local para realização de exames.  29 

Sr. Jose Luis Blanco, vice-presidente do Comtur, ressaltou que ainda não está definido como 30 

serão os tours. Existe a possibilidade de tour de 3 horas, divididos em 2 a 3 grupos por dia, para 31 

ter mais opções, todavia ainda estão aguardando pronunciamento oficial da Anvisa. Após isso 32 

tomarão as providências para reuniões com os atrativos turísticos. 33 

Sra. Ana Clemente, coordenadora da Câmara temática de Turismo do Condesb, apresentou o 34 

projeto do Selo Metropolitano, que foi aprovado na última reunião com os prefeitos da RMBS, 35 

ressaltando que essa é uma discussão antiga, e que finalmente saiu do papel. Será realizado uma 36 

ação piloto para fazer os ajustes e aprimorar o portal para emissão do selo. 37 

Presidente agradeceu sua fala e ressaltou que o selo e a legislação municipal, elaborada pelo 38 

secretário adjunto Braz Antunes, para o Turismo de 1 dia, contribuirá muito para o turismo da 39 

cidade. 40 
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A Presidente Selley, pediu licença para deixar a reunião, devido a uma reunião agendada com o 41 

prefeito, passando a palavra ao vice-presidente, que conduziu os assuntos gerais.  Braz Antunes, 42 

secretário ajunto de Turismo, explanou sobre a legislação do Turismo de um dia, que está em 43 

tramitação para aprovação. 44 

O vice-presidente José Luís encerrou em seguida a reunião, agradecendo a todos pela presença. 45 

André Falchi (Seectur) 46 

Anelise Piccoli (Gabinete do Prefeito)  47 

Antônio Carlos Carvalho (Sindegtur) 48 

Augusto Barbosa (Sinhores) 49 

Braz Antunes (Seectur)  50 

Carlos Tadeu Eizo (Seserp) 51 

Daniela Lima (Secult) 52 

José Luiz Blanco Lorenzo ((Santos Convention & Visitors Bureau)  53 

Leonardo Carvalho (Seectur) 54 

Luciana Freitas (Agem) 55 

Marcelo Fachada (Seectur)  56 

Marcos Rogério Nascimento (Cet- Santos)  57 

Marcio Miorim (Sinthoress)  58 

Reinaldo Cirilo (Seectur)  59 

Rodrigo Derbedrossian (Semam)  60 

Rosa Tamizari ( Etec) 61 

Sonia Luz (Seport)  62 

Sueli Martinez (Concais) 63 


