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Ata da 148ª reunião ordinária do Conselho de Turismo de Santos 1 

Às quinze horas do dia vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte e um, realizou-2 

se por videoconferência através da plataforma Webex, a 148ª Reunião Ordinária do 3 

Conselho Municipal de Turismo. 4 

A secretária executiva Daniela Tineo iniciou a reunião agradecendo a presença de 5 

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

plataforma. A Sra. Daniela justificou a ausência da presidente Selley Storino por conta 7 

da sua participação no encerramento do Equipotel, evento referência do mercado de 8 

hospitalidade, realizado na São Paulo Expo, onde marcamos nossa presença, em 9 

parceria com o Santos Convention & Visitors Bureau, com um stand de 40m2, com o 10 

bonde cenográfico muito instagramável pelos visitantes e divulgando o destino 11 

“Santos” com distribuição de folheteria e sacolas de praia como brinde. Também 12 

tiveram justificadas as ausências dos seguintes conselheiros: Wanessa Alonso 13 

Teixeira (SEMES), Braz Antunes (SEECTUR) e Denise Rodrigues (SEDUC). 14 

Na sequência, dando início aos trabalhos, a Sra. Daniela passou a palavra para a Sra. 15 

Alessandra Franco, Chefe do Departamento de Articulação, da Secretaria de Governo, 16 

que iniciou sua apresentação sobre o Diálogo Sustentável - Agenda 2030. A Sra. 17 

Alessandra explicou que o objetivo é estreitar o diálogo entre o Poder Executivo e o 18 

Controle Social, visando a construção de uma governança participativa para o 19 

fortalecimento da relação governo-sociedade, através de uma rede colaborativa dos 20 

29 Conselhos Municipais. 21 

 A Sra. Alessandra lembrou que o primeiro encontro dos membros dos Conselhos foi 22 

realizado em maio e contou com a participação do prefeito Rogério Santos, que 23 

apresentou o plano de governo, assim como divulgada a programação. Em junho, foi 24 

realizado o reconhecimento da participação da sociedade, com oficinas sobre o papel 25 

dos Conselhos e controle social; fundos municipais e a elaboração dos planos de ação.  26 

Já em julho foram divulgados os diagnósticos avaliativos do progresso dos Objetivos 27 

de Desenvolvimento Sustentável, apresentado por representante da ONU. Já em 28 

agosto, a Sra. Alessandra explicou que foi realizado o primeiro encontro presencial, 29 

resultando no documento com o alinhamento de ações coletivas que serão produzidas 30 

pelos conselhos para cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 31 

(ODS) da Agenda 2030.  32 

Na sequência, a Sra. Alessandra passou a palavra à Sra. Fernanda Pereira, também do 33 

DEARTI, que realizou uma explanação do material consolidado no documento. 34 

Segundo ela, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) equilibram as 35 

três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental; 36 

e inclui os cinco princípios para seu êxito: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e 37 

Parcerias. 38 

A Sra. Fernanda Pereira explicou que a disseminação dos Objetivos de 39 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) representa um dos maiores desafios para o 40 

engajamento dos diversos setores da sociedade na implementação da Agenda 2030. 41 
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Segundo ela, a agenda 2030 tem como mote “não deixar ninguém para trás”, 42 

reforçando a necessidade de políticas e ações locais que priorizem os grupos 43 

vulneráveis e promovam a redução das desigualdades.  44 

A Sra. Fernanda completou, ainda, que o Conselho Municipal de Turismo entra como 45 

pilar no eixo da Economia, por meio das bandeiras Trabalho Decente e Crescimento 46 

Econômico (8) e Redução das Desigualdades (10). 47 

A Sra. Tais Pereira Aguiar (DEARTI) ressaltou a importância de que cada Conselho 48 

analise os pontos observados e aprimore as discussões para a elaboração de uma 49 

agenda única, finalizando com uma reflexão: “Construir cidadania é também construir 50 

novas relações e consciências. A cidadania é algo que não se aprende com os livros, 51 

mas com a convivência, na vida social e pública. É no convívio do dia-a-dia que 52 

exercitamos a nossa cidadania, através das relações que estabelecemos com os outros, 53 

com a coisa pública e o próprio meio ambiente”. 54 

A Sra. Alessandra frisou que a participação social é fundamental para a redução das 55 

desigualdades, convidando a todos a lerem o documento e o disseminarem de forma 56 

a contribuir para construção e o encaminhamento das propostas. Segundo a Sra. 57 

Alessandra, o próximo passo é entregar o documento ao Prefeito e posteriormente 58 

fazer um acompanhamento das metas relacionadas.  59 

A Sra. Alessandra colocou, também, o Departamento de Articulação à disposição para 60 

dúvidas e comentários, ressaltando que as informações estarão disponíveis no Portal 61 

dos Conselhos. 62 

A Sra. Luciana Freitas Lemos dos Santos (AGEM) parabenizou a iniciativa, 63 

ressaltando a importância do diagnóstico e se colocou à disposição para auxiliar no 64 

projeto. 65 

Na sequência, o Sr. Leonardo Carvalho e Carvalho (Seectur) comentou sobre a 66 

realização do Festival da Imigrante, realizado de 19 a 21 de novembro, com diversas 67 

atrações no Centro Histórico. Segundo ele, na sexta-feira (19), a abertura oficial do 68 

evento contou com o Bonde das Nações com bandeiras dos países participantes e 69 

apresentação de músicas tradicionais das nações homenageadas. 70 

No Valongo, a feira gastronômica foi o grande chamariz de público, com culinárias 71 

de dez países (Japão, Estados Unidos, Países Árabes e Africanos, Bélgica, França, 72 

Itália, Paraguai, Portugal, Espanha e Brasil), além da exposição de automóveis antigos 73 

e da feira de artesanato Feito em Santos. 74 

O Sr. Leonardo lembrou, na Rua Comendador Neto, foi montado um espaço kids, com 75 

brinquedos infláveis e gincanas. Já na Praça Mauá, foram realizadas apresentações 76 

musicais e montados food trucks com opções gastronômicas, além de saída dos 77 

walking tours, que percorreram as ruas próximas com informações sobre a história 78 

dos imigrantes que chegaram a Santos ao longo dos séculos. 79 

Pelo bulevar da Rua XV de Novembro, o Sr. Leonardo explicou que o público pôde 80 

conferir mais uma edição da feira criativa Feito em Santos. Já os museus Pelé e do 81 
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Café abrigaram oficinas gastronômicas de comidas típicas, dança, origami e mangá, 82 

além de palestras sobre o tema. O Museu Pelé também recebeu uma mostra de 83 

produções audiovisuais internacionais e exposições de arte.  84 

O Sr. Marcio Luiz da Silva Miorim (SINTHORESS) questionou se há projeto de 85 

ampliar e aprofundar o Festival, e se teve a participação das comunidades na 86 

organização.  87 

O Sr. Leonardo esclareceu que a intenção é sempre promover a reunião do maior 88 

número de nacionalidades, lembrando que o evento teve sua primeira edição em 2019 89 

e não foi realizado em 2020 por conta da pandemia. Neste ano cada país teve 90 

participação em pelo menos 2h do evento, com oficinas gastronômicas e/ou 91 

apresentações culturais. Entretanto, o Sr. Leonardo salientou que algumas 92 

nacionalidades, apesar de convidadas, não quiseram participar da programação 93 

gastronômica. O Sr. Leonardo também lembrou que parte da receita gerada foi 94 

destinada às organizações sociais. 95 

Na sequência, a Sra. Simone Xavier Galvão (SEPLAN) traçou um panorama quanto 96 

a gestão dos projetos entregues para o DADETUR. Segundo a Sra. Simone, os 97 

projetos, aprovados na ata de agosto para receber o investimento, foram entregues no 98 

prazo. 99 

A Sra. Simone explicou que, dos sete objetos apresentados, apenas o referente ao 100 

Projeto de Combate a Incêndio e Climatização do Paço Municipal não foi aprovado. 101 

Segundo a Sra. Simone, há um novo entendimento do DADETUR que impede o 102 

financiamento de projetos. O Sr. Adalberto (SEPLAN) lamentou a decisão, haja vista 103 

que o DADETUR vem investindo em projetos desde 2011, como o caso da Sala 104 

Princesa Isabel, do mesmo edifício, que teve financiadas tanto a elaboração do projeto 105 

quanto a execução da obra. 106 

A Sra. Simone explicou também sobre o recebimento de um novo aporte financeiro – 107 

inicialmente a destinação era de R$ 25 milhões e passou para 39 milhões, explicando 108 

que a ação é decorrente de um descontingenciamento dos recursos do Dadetur pela 109 

Secretaria de Turismo e Viagens do Governo do Estado de São Paulo, que acabou 110 

ampliando a verba recebida por algumas estâncias turísticas. 111 

O Sr. Ricardo Martins da Silva (SEDURB) questionou o critério para a 112 

disponibilização da verba que sobrou para a complementação dos projetos. A esse 113 

respeito, o Sr. Adalberto informou que não haveria tempo hábil para aprovação e 114 

envio de novos objetos na proposição do Dadetur e que esses recursos serão diluídos 115 

nos objetos conforme o entendimento da administração, a fim de absorver os 14 116 

milhões.  117 

O Sr. Adalberto explicou que, a princípio, serão priorizadas as obras de revitalização 118 

na Ponte Edgard Perdigão, cujo projeto sofreu adequações para diminuição do 119 

orçamento original (em torno de R$ 6 milhões), e a 2ª etapa de complementação do 120 

espaço Surf/Skate, oriunda de uma primeira proposta para o Parque Roberto Mário 121 

Santini. Entretanto, o Sr. Adalberto esclareceu que a expectativa é de que não haja 122 
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nenhum contingenciamento e que seja disponibilizado o valor integral para o próximo 123 

ano. O Sr. Marcio Luiz da Silva Miorim (SINTHORESS) questionou o valor exato da 124 

verba disponibilizada – ao que o Sr. Adalberto salientou que o valor total é extraoficial 125 

e ainda não foi publicado - R$ 39.702.383,33.  126 

Na sequência, a Sra. Daniela Tineo informou que as aulas para a revisão do Plano 127 

Diretor de Turismo estão em andamento, com previsão de encerramento em março de 128 

2022. No início de fevereiro, o Plano será apresentado em audiência pública e todos 129 

os membros do COMTUR serão convidados. 130 

O Sr. Ricardo Martins (SEDURB) também compartilhou a respeito da audiência 131 

pública entre o Poder Público e munícipes sobre propostas para a revisão do Plano 132 

Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que será realizada às 19h da presente 133 

data, no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura (Rua Dom Pedro II, 25). 134 

A Sra. Daniela encerrou, em seguida, a reunião, agradecendo a todos pela presença. 135 

Adalberto Ferreira da Silva - SEPLAN 136 

Anelise Alencar Machado de Campos Piccoli -  Gabinete do Prefeito 137 

Israel Danilo de Sousa -   Guarda Civil Municipal 138 

Leonardo Carvalho -  SEECTUR 139 

Luciana Freitas Lemos dos Santos -  AGEM 140 

Marcio Luiz da Silva Miorim -   SINTHORESS  141 

Nilton Sergio Sznifer – SEGOV  142 

Ricardo Martins da Silva - SEDURB 143 

Ronaldo Andrade de Oliveira – Secult  144 

Rosa Maria Tamizari -  Etec Aristóteles Ferreira 145 

Simone Xavier Galvão - SEPLAN 146 


