
Ata da 108ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo

Às quinze horas e trinta minutos do dia 25 de setembro de dois mil e quinze,
nas dependências do auditório do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira - SinHoRes, à Av. Conselheiro
Nébias, 365 – Santos, SP, realizou-se a 108ª Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Turismo.

O  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Turismo,  Sr.  Luiz  Dias  Guimarães,
perguntou  aos  presentes  se  todos  haviam recebido  e  lido  a  ata  da  última
reunião  e  se  concordavam com o  seu  conteúdo.  Diante  da  afirmativa  dos
conselheiros,  foi  pedida a dispensa da leitura da ata,  que foi  aprovada por
todos.

Na seqüência, iniciou a reunião informando sobre as ações da Prefeitura e o
calendário de atividades do Setembro Criativo.  É uma realização da Prefeitura
em parceria  com universidades  santistas,  Instituto  Querô  e  Sesc  Santos.  A
iniciativa  tem  como  objetivo  difundir  os  conceitos  de  cidade  e  economia
criativa.  Durante  todo  o  mês,  sete  núcleos  criativos  (música,  cinema,
gastronomia, tecnologia, artesanato, design e literatura) estão desenvolvendo
diversas atividades em pontos espalhados pela Cidade.

O mês de setembro foi  escolhido por conta dos eventos já consolidados na
cidade, tais como Tarrafa Literária, Curta Santos e Festival Santista de Teatro
Amador (FESTA).  A Secretaria  de Turismo está participando com o Walking
Tour:  Santos  Cenográfica,  um roteiro  pelo  Centro  Histórico,  que  revela  os
imóveis e locais utilizados como cenário e produções comerciais. Realizou-se
também, em dois sábados, feijoada no Restaurante Escola Estação Bistrô com
o samba do grupo Ouro Verde. Além disso, houve a gravação do Programa da
GNT  Batalha  dos  Food  Trucks,  com  laboratório  no  Restaurante  Escola  sob
supervisão  do  Chefe  Bruno  e  depois  comercialização  em frente  a  Casa  da
Frontaria Azulejada.

O Sr. Presidente lembrou, ainda, que a permissão de gravação do programa
teve a intenção de divulgar o Centro Histórico e não de incentivar o serviço de
Food Trucks na cidade, e que esta não é a intenção do governo. Entende-se
que devem privilegiar os serviços já instalados na cidade e que contribuem com
a arrecadação. 

Dentro  das  atividades  do  Setembro  Criativo,  lançou-se  também  o  projeto
Comidinha de Quiosque, com o objetivo de aprimorar os serviços já ofertados e
oportunizar aos estudantes de gastronomia uma opção de atuação no mercado.
Foi  uma parceria  com a  Associação  dos  Quiosqueiros,  Sebrae,  Unimonte  e
Setur, na qual 9 alunos desenvolveram cardápio com produtos diferenciados
para 15 quiosques participantes.

Na  sequência  abordou  o  lançamento  do  Muretas,  projeto  idealizado  por
Mauriomar Cid, viabilizado em parceria com a Prefeitura de Santos por meio da
Setur, que reuniu 15 artistas que customizaram  muretas de fibra de vidro,
espalhadas no jardim da praia. Relatou, ainda, que a idéia foi um sucesso e que



desejo é que permanecessem expostas, todavia, ficarão até dia 15 de outubro
nos jardins, pois além do material não suportar a exposição às condições do
tempo, há também as questões referentes aos órgãos de defesa do patrimônio,
que não possibilita a permanência das obras no local.

O Sr. Presidente compartilhou também a comemoração do Dia Municipal dos
Bondes,  no  dia  23  de  setembro.  Na  ocasião  foi  realizada  uma  cerimônia
simples, porém com muita emoção, envolvendo crianças e a terceira idade. Os
funcionários da Cet e da Setur foram homenageados pelos  serviços prestados
nestes 15 anos de linha turística do bonde. Ressaltou que hoje o bonde é pauta
dos assuntos do governo.

Está prevista para novembro a chegada de um bonde doado por Nagasaki,
Japão, que vem acompanhado de um dragão doado pela Associação Nacional
de Kengi a uma associação em São Paulo. A ideia será transformá-lo em bonde
Sushi, com ar condicionado e plataforma elevatória.

Comentou–se também que em janeiro será inaugurada a garagem expositiva
dos Bondes. Está em processo de restauro e reforma os bondes Restaurante e
de  Gala  e  um  português.  A  intenção  é  que  o  Bonde  Restaurante  esteja
disponível  para locação para eventos, reuniões de negócios,  além de venda
antecipada para noites especiais com música e jantar.

O  Sr.  Presidente  compartilhou  a  realização  do  Festival  GonzAlegria  a  ser
realizado no dia 10 de outubro no Gonzaga, em parceria com o CDL, Sindicato
do Comércio Varejista e Sinhores.  O evento ocorrerá das 14h às 20h, com
programação cultural extensa. 

Comunicou-se, também, que dia 04 de outubro acontecerão as comemorações
do dia de São Francisco, com a benção dos animais. Haverá missa de manhã e
no  final  da  tarde.  Na  ocasião  também  haverá  degustação  e  venda  de
artesanato. Ás 16h acontecerá a procissão no bonde saindo da Praça Mauá até
o Santuário do Valongo.

Nos dias 02 a 04 de outubro acontecerá o Hiper  Feirão Flytour no Mendes
Convention Center. A secretaria promoverá city tour com os agentes de viagem
para  divulgar  a  cidade.  No  dia  08  de  outubro  será  realizada  promoção  3ª
Edição  Sabor de São Paulo, 15ª Etapa Santos, com apoio educacional SENAC,
realização  da  revista  Prazeres  da  Mesa  em  conjunto  com  a  Secretaria  de
Turismo do Estado de São Paulo,  na Estação do Valongo,  com eleição dos
principais  pratos  apresentados  pelos  restaurantes  inscritos  e  degustação  a
preços populares.

Na seqüência, anunciou-se a temporada de Cruzeiros Marítimos com inicio dia
08  de  novembro.  Foram  realizados  acordos  com  a  MSC  para  venda  de
ingressos do Museu Pelé.  Os passageiros poderão visitar  o museu antes do
embarque, pagar meia tarifa e tomar café da manhã.

Em  seguida,  foi  apresentada  ao  Conselho  a  gerente  de  projetos  Juceline
Durigam  da  empresa  Geo  Brasilis  Consultoria,  vencedora  da  licitação  para



elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de Santos, que falou
sobre a proposta de trabalho. Os trabalhos para elaboração do plano iniciaram-
se no dia 21 de setembro e a conclusão se dará em seis meses.

Alertou que será necessário o importante apoio do trade turístico, auxiliando na
captação  das  informações  inerentes  ao  estudo.  O  conselho  deverá  ter
participação efetiva na elaboração das ações e políticas e serão comunicados da
presença  da  consultoria  nas  reuniões  do  Conselho,  por  meio  da  pauta  das
reuniões  sempre  que  necessário.  Lembrou,  ainda,  que,  assim  que  o  Plano
Diretor  de  Desenvolvimento  Turístico  de  Santos  estiver  finalizado,  será
apresentado ao Conselho de Turismo e, em seguida, encaminhado à Câmara.  

Após  a  apresentação  da  gerente  de  projetos  o  Sr.  Presidente  abriu  para
perguntas  e  comentários.  A  professora  da  Unimonte,  Maria  de  Fátima,
responsável pelo projeto Comidinhas de Quiosque, enalteceu a importância da
iniciativa, e que foi uma importante oportunidade aos alunos.

A Sra. Maria Ângela, representante do Monte Serrat, formalizou à gerente da
Geo Brasilis a disposição em atender e contribuir para o plano. Assim como o
Sr.  Picado  sugeriu  que  as  escolas  técnicas  e  faculdades  participem  com
contribuições e sugestões para elaboração do plano.

Em  seguida,  o  Sr.  presidente  finalizou  a  reunião  por  volta  das  17h,
agradecendo a presença de todos.

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

Ana Paula Villela (SENAC)_________________________________________
Angélica Carvalho (Semes)________________________________________
Cláudio Rogério Vaz de Lorena _____________________________________
Daniela Tineo (Setur) ____________________________________________
Ivson T. da Rocha (CET-Santos) ____________________________________
João Manuel L. Picado (Sefin) ______________________________________
Juliana E.S. Santos (Sinhores).______________________________________
Luiz Alcino P. Carvalho (Sedurb) ____________________________________
Luiz Dias Guimarães (Setur) _______________________________________
Maria Angela Galletta (Monte Serrat) ________________________________
Maria de Fátima D. Gonçalves (Unimonte)_____________________________
Maria Heloisa A. Moraes (ETEC) _____________________________________
Marcus Vinícius Rosa (CDL Santos) __________________________________
Michele Oliveira (Sebrae)_________________________________________
Miriam Guedes de Azevedo (Setur) __________________________________
Rosangela Menezes (Setur)________________________________________
Rosane A. N. Jesus (Ciesp Santos)___________________________________
Sidney Antonio Verde (Codesp)_____________________________________


