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Ata da 152ª reunião ordinária do Conselho de Turismo de Santos 1 

Às quinze horas do dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e dois realizou-se por 2 

videoconferência através da plataforma Webex, a 152ª Reunião Ordinária do 3 

Conselho Municipal de Turismo. 4 

A Presidente Selley Storino iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e 5 

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

plataforma. Perguntou, em seguida, se todos haviam recebido e lido a ata da última 7 

reunião e se concordavam com o seu conteúdo. Diante da afirmativa dos 8 

conselheiros, foi pedida a dispensa da leitura da ata, que foi aprovada por todos.  9 

Em seguida, a Presidente Selley passou a palavra ao Sr. Leonardo Carvalho (Seectur) 10 

que fez uma apresentação quanto a participação da cidade em um dos mais 11 

tradicionais eventos de turismo do país, a WTM Latin America 2022, entre os dias 5 12 

e 7 de abril.  13 

O Sr. Leonardo explicou que a participação é mais uma parceria entre a Prefeitura 14 

de Santos e o Santos Convention Bureau em feiras de turismo (a segunda no ano), 15 

no qual é usado o slogan “Visite Santos - O Destino Certo Para Sua Viagem”. Segundo 16 

o Sr. Leonardo, a ação realizada na WTM apresentou a cidade de Santos para o 17 

turismo de lazer e negócios em um dos maiores e mais prestigiados eventos do trade 18 

na América Latina.  19 

O Sr. Leonardo explicou que estivemos com estande próprio, de 9m², o que foi muito 20 

importante para apresentar a cidade às mais de 10 mil pessoas que compareceram 21 

ao evento, que contou com 565 expositores de 40 países. O Sr. Leonardo também 22 

enfatizou que o evento reforça os sinais de um futuro positivo para o turismo, 23 

principalmente nesse período de aquecimento pós pandemia. 24 

O Sr. Leonardo compartilhou, também, que, durante os 3 dias de WTM, o Convention 25 

Bureau lançou novos materiais impressos que foram distribuídos ao público e 26 

entregues a importantes players do setor: o novo guia de bolso Visite Santos e o 27 

folder “Por Que Santos?”, apresentando os principais diferenciais da cidade com 28 

relação à infraestrutura. 29 

O Sr. Leonardo também destacou o depoimento do Sr. Ministro do Turismo, Carlos 30 

Brito, ressaltando a recepção da comitiva do Ministério na última visita a Santos e o 31 

enorme potencial da nossa cidade.  32 

Segundo o Sr. Leonardo, a distribuição de brindes para os visitantes novamente foi 33 

um dos pontos altos da WTM, na qual era pedido, em contrapartida, que 34 

prestigiassem as redes sociais do Visite Santos e do Turismo Santos. O Sr. Leonardo 35 

informou, ainda, que, na presente data, tem início a ABAV TravelSP, até o dia 29, em 36 

Águas de Lindoia, outra importante oportunidade para a divulgação da cidade, onde 37 

também estamos participando com stand próprio, em parceria com o SCVB. 38 
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Na sequência, o Sr. Leonardo falou sobre o seguinte item da pauta: o lançamento do 39 

Roteiro de Turismo de Base Comunitária (TBC). Segundo o Sr. Leonardo, o projeto 40 

teve início com atividades e pesquisas presenciais a partir de novembro de 2021 e 41 

comtempla o lançamento de dois roteiros que se somam ao TBC da Ilha Diana e Área 42 

Continental: TBC Morro Monte Serrat e TBC Nova Cintra e Vila Progresso. 43 

O Sr. Leonardo lembrou que, durante o mês de março, em parceria com o SEBRAE, 44 

foram desenvolvidos três conteúdos teóricos, junto às comunidades da Nova Cintra, 45 

Vila Progresso e Morro do Monte Serra: Importância do Turismo de Base 46 

Comunitária, Apoio à Comercialização e Melhores Práticas no Atendimento. 47 

O Sr. Leonardo informou, em seguida, que no próximo sábado (30 de abril) será 48 

realizada uma atividade de avaliação técnica com a participação do trade local, com 49 

saída da Estação do Valongo. O roteiro terá início com a subida de bonde funicular 50 

no Morro Monte Serrat e descida pelas escadarias de acesso da Comunidade, com 51 

visita aos Produtores de Artesanato Local. Na sequência, o passeio parte para a Vila 52 

Progresso, com visita à Vila Criativa, apresentação de atividades e mirante da Praça 53 

do Céu. Já a terceira parte do passeio conta com a visita à Lagoa da Saudade no 54 

Morro da Nova Cintra, com passagem pela Feira de Artesanato de Produtos Locais e 55 

visitas à Gruta de Santa Sara Kali e à Escola de Samba Unidos dos Morros. 56 

O Sr. Leonardo ressaltou que, por ser uma avaliação técnica, os participantes serão 57 

convidados a responder um questionário, para opiniões, sugestões e críticas, de 58 

forma a criar melhores condições de colocar esses dois produtos no mercado. 59 

Também fez um apelo às agências para que ajudem a fomentar essas ações, frisando 60 

que sem a comunidade e sem as agências vendendo, não iremos conseguir 61 

desempenhar o melhor resultado.  62 

A Presidente Selley reforçou, em seguida, que será uma grande felicidade realizar a 63 

visitação no sábado, ressaltando que o Turismo de Base Comunitária sempre foi uma 64 

prioridade da gestão, tendo em vista a nova configuração da Secretaria, juntando o 65 

Turismo ao Empreendedorismo e à Economia Criativa. A Presidente também frisou 66 

a importância de oferecer cada vez mais para nossos turistas, possibilidades para 67 

conhecer locais pitorescos valorizando a cultura das comunidades. A Presidente 68 

também informou que, ao final do passeio, haverá uma feijoada na Escola de Samba 69 

Unidos dos Morros, com R$ 30 reais o convite.  70 

A presidente também compartilhou que está sendo trabalhado um planejamento de 71 

roteiro para a Trilha do Boi Morto – passeio ligado ao Ecoturismo. 72 

O Sr. Israel Danilo de Sousa (Seseg) questionou, em seguida, se a Guarda Municipal 73 

foi contatada para apoiar o roteiro de apresentação no dia 30. A Presidente Selley 74 

informou que o Sr. Leonardo irá entrar em contato para acertar os detalhes e passar 75 

a programação. 76 
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A Sra. Elaine (guia de turismo convidada) parabenizou pela iniciativa do evento de 77 

avaliação dos roteiros, e compartilhou que, recentemente, foi convidada para 78 

receber 22 turistas do Rio de Janeiro, que fizeram inúmeros elogios à cidade de 79 

Santos, por toda organização e limpeza. 80 

Na sequência, a Presidente Selley passou a palavra ao Sr. Adalberto Ferreira (Seplan) 81 

para informar sobre as orientações do Governo do Estado quanto o DADETUR e 82 

apresentar os objetos. 83 

O Sr. Adalberto salientou que para 2022 os objetos se concentraram no Centro 84 

Histórico, ressaltando que a região é uma prioridade do governo atual. O Sr. 85 

Adalberto também se disse muito feliz com a evolução do processo do DADETUR, já 86 

definindo o valor para 2022 e que, por conta do período eleitoral, os prazos de 87 

entrega de toda documentação estão bem apertados - até o dia 12 de maio, é 88 

necessário entregar todo o detalhamento inicial. O Sr. Adalberto lembrou que 89 

também foram priorizados os projetos com estágio avançado de detalhamento 90 

concluído, de forma a cumprir os prazos necessários. 91 

Segundo o Sr. Adalberto, a divulgação do valor integral dos recursos demorou, tendo 92 

em vista que a cidade de Poá entrou e ganhou na justiça o retorno à sua condição de 93 

Estância – o que culminou na divisão dos recursos para 71 municípios, e não por 70, 94 

como sempre acontecia anteriormente. Por conta disso, poderão ser 95 

disponibilizados cerca de R$ 37 milhões para Santos em recursos do DADETUR. O Sr. 96 

Adalberto também comentou que as duas cidades que subiram à classificação de 97 

Estância (Araras e Barretos), em função da receita própria, também ficaram com uma 98 

parte maior se comparadas às cidades que “caíram”.  99 

Na sequência, a Sra. Secretária de Infraestrutura e Edificações Larissa Oliveira 100 

Cordeiro realizou a apresentação das propostas, enumerando os quatro objetos que 101 

compõem o DADETUR 2022, com o resumo financeiro de cada obra, à saber:  102 

(1) Revitalização do Mercado Municipal - R$ 21.000.000,00;  103 

       (2) Remodelação da Praça José Bonifácio – R$ 3.500.000,00; 104 

       (3) Remodelação da Praça dos Andradas - R$ 5.800.000,00;  105 

       (4) Reestruturação do Eixo Turístico do Centro Histórico – Ruas Tuiuti, 106 

Constituição, Comércio e outras - R$ 7.510.000,00.  107 

Em seguida, a Secretária Larissa fez a explanação de cada item e explicou que a 108 

primeira fase da proposição dos objetos é enviar o material mais explicativo e visual, 109 

com especificações e estimativa de valor, enquanto que a próxima fase é de inserção 110 

de documentação para aceitar o convênio. 111 

Em relação ao Mercado Municipal, a Secretária Larissa explicou que a obra envolve 112 

toda revitalização interna, iluminação cênica e de serviço, climatização nova com 113 
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refrigeração por gás, de forma a reduzir o custo mensal, troca de revestimento 114 

interno, novo mezanino, elevador, restaurante, paisagismo, remodelação da baía do 115 

Mercado, entre outros. 116 

A Presidente Selley ressaltou que a reestruturação do Eixo Turístico do Centro 117 

Histórico será responsável por uma grande transformação na região, desde o 118 

Valongo até o Outeiro, que irá contribuir muito para o seu desenvolvimento turístico.  119 

A Sra. Veridiana Lopes Teixeira (SEDURB) observou, em seguida, que os objetos 120 

referentes à remodelação das Praças José Bonifácio e dos Andradas vão ao encontro 121 

às obras da segunda fase do VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos) no Centro de Santos, o 122 

que ressalta ainda mais sua importância para a reurbanização da região. 123 

Foi ressaltado, também, que todos os objetos atendem aos critérios citados no 124 

manual do DADETUR que são:  demonstrar capacidade para manter, incrementar 125 

ou requalificar o fluxo turístico; estar diretamente associado a um atrativo turístico 126 

do município; ser importante vetor na estratégia de desenvolvimento econômico 127 

e social para o município; apresentar consistência entre os objetivos do projeto e 128 

as possibilidades de estruturação do destino; ser aderente às práticas preconizadas 129 

nos objetivos do desenvolvimento sustentável; e contribuir para o processo de 130 

desenvolvimento regional.  131 

Na sequência, a Presidente Selley colocou em votação os objetos propostos para o 132 

DADETUR 2022, que foram todos aprovados em unanimidade pelos membros 133 

presentes. A Presidente agradeceu, então, toda a equipe da SIEDI, SEDURB e SEPLAN, 134 

por todo trabalho e suporte técnico. 135 

O Sr. José Luis Blanco Lorenzo (Bureau) considerou os projetos muito importantes 136 

para a cidade, lembrando que estamos há vinte anos querendo arrumar o Centro 137 

Histórico e que será muito legal ver a região cheia de turistas, contemplando os 138 

prédios antigos e visitantes esses locais. A Presidente Selley manifestou que ficou 139 

encantada quando viu os projetos, lembrando também da possibilidade de 140 

transferência do Terminal de Passageiros para o Valongo. 141 

O Sr. Adalberto também ressaltou que existem outros investimentos, utilizando 142 

outras fontes de recursos, como o projeto de elevar o piso da Rua XV de Novembro 143 

e dar continuidade à rua de pedestre até Banco do Brasil. Segundo ele, é um conjunto 144 

de ações e intervenções para uma renovação urbana completa do Centro Histórico, 145 

que o transformará em uma atração diferenciada não só para cidade, como para 146 

todo o estado. 147 

O Sr. Márcio Miorim (Sinthoress) questionou, em seguida, se a apresentação será 148 

encaminhada aos membros, o que a Presidente Selley respondeu que está sendo 149 

preparada uma apresentação pública especial, para a divulgação. 150 

Na sequência, a Presidente Selley informou que o XIV Encontro da Rede de Cidades 151 

Criativas da UNESCO - UCCN Meeting 2022, que tem como tema "Criatividade, 152 
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Caminho para Igualdade", teve sua data definida e acontecerá de 18 a 22 de julho 153 

no BlueMed Convention Center. A Presidente informou que o encontro contará com 154 

painéis e discussões sobre temas propostos. 155 

Segundo a Presidente Selley, no pavilhão de exposições do local haverá a Expo 156 

Creative Cities, evento aberto ao público que contará com stands das cidades 157 

criativas brasileiras e contará com extensa e diversa programação. Já no Centro 158 

Histórico, a Presidente relatou que haverá pavilhões contemplando os sete campos 159 

criativos da UNESCO - artesanato e arte folclórica, design, cinema, gastronomia, 160 

literatura, tecnologia media arts e música. A Presidente explicou que estes pavilhões 161 

contarão com programação alusiva aos campos criativos e serão abertos ao público. 162 

Em seguida, o Sr. Milton Gonçalves (AGEM) deu um parecer quanto o andamento da 163 

adoção do selo metropolitano. Segundo o Sr. Milton, a plataforma para a emissão 164 

do selo já está pronta e será apresentada no início do próximo mês. O Sr. Milton 165 

lamentou que alguns municípios ainda não encaminharam as informações 166 

necessárias (vídeos, fotos, etc), porém, salientou que reiterou os pedidos e espera 167 

que todos os dados estejam disponíveis no dia do lançamento. 168 

Segundo o Sr. Milton, o lançamento oficial da plataforma está previsto para o final 169 

do mês de maio e a expectativa é que seja realizada de forma presencial no 10º andar 170 

do prédio da Prodesan, com as autoridades e conselheiros dos Conselhos de Turismo 171 

dos municípos. A expectativa, segundo o Sr. Milton, é que a iniciativa seja um divisor 172 

de águas no turismo regional. 173 

Na sequência, o Sr. Márcio Miorim (SINTHORESS) questionou a possibilidade de 174 

convidar a Presidente do Conselho de Turismo de São Vicente para participar da 175 

próxima reunião ou se há algum impedimento. Segundo o Sr. Marcelo Fachada, não 176 

há problema algum, tendo em vista se tratar de uma reunião pública, lembrando que 177 

há o contato com outras cidades da região na Câmara de Turismo do CONDESB, que 178 

é onde se discutem os assuntos relacionados à Baixada Santista 179 

A Sra. Rosa Maria Tamizari (Etec Aristóteles Ferreira) elogiou a atuação da gestão, 180 

ressaltando que é muito bom ver a cidade em desenvolvimento. A Sra. Rosa 181 

aproveitou para registrar a presença da Sr. Patrícia Camargo, comunicadora do blog 182 

“Eu, você e os pets”. A Sra. Patrícia agradeceu o convite da Sr. Rosa, e disse que se 183 

sente uma grande colaboradora para o turismo da cidade, parabenizando a todos 184 

pelo trabalho. 185 

Em seguida, a Presidente Selley encerrou a reunião, agradecendo a todos pela 186 

presença. 187 

Adalberto Ferreira da Silva – Seplan 188 

Anelise Piccoli - GPM 189 

Braz Antunes Mattos Neto - Seectur 190 
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Daniella Silva de Lima – Secult 191 

Denise Rodrigues – Seduc 192 

Israel Danilo de Sousa - Seseg 193 

José Luis Blanco Lorenzo - Convention Bureau 194 

Larissa Oliveira Cordeiro - SIEDI 195 

Leonardo Carvalho e Carvalho – Seectur 196 

Luciana Freitas Lemos dos Santos - AGEM 197 

Marcelo Fachada – Seectur 198 

Marcio Luiz da Silva Miorim – Sinthoress 199 

Marcos Rogério Gonçalves Nascimento - CET 200 

Martha Vergine - Polícia Civil 201 

Milton Gonçalves - AGEM 202 

Nilton Sergio Sznifer - Segov 203 

Nilson Piedade Barreiro - Seserp 204 

Reinaldo de Sá Cirilo – Seectur 205 

Ronaldo Andrade de Oliveira - Secult 206 

Rosa Maria Tamizari - Etec Aristóteles Ferreira 207 

Selley Storino - Seectur 208 

Sonia Luz – Seport 209 

Veridiana Lopes Teixeira - SEDURB 210 


