
Ata da 114ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo

Às quinze horas e trinta e três minutos do dia 27 de outubro de dois mil e dezesseis, nas
dependências da sala de reuniões do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
da Baixada Santista e Vale do Ribeira - SinHoRes, à Av. Conselheiro Nébias, 365 – Santos,
SP, foi realizada a 114ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo.

A  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Turismo,  Srª.  Miriam  Guedes  de  Azevedo,
agradeceu a presença de todos e perguntou aos presentes se 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.

A Senhora Presidente comentou sobre a primeira atividade do Bonde Arte, ocorrida no dia
21  de  outubro,  em  parceria  com  o  restaurante  Tasca  do  Porto.  Na  ocasião,  foram
realizados três passeios às 18h, 19h e 20h, respectivamente, sendo oferecidos um bolinho
de bacalhau e uma miniporção de Meia-desfeita de bacalhau, acompanhados de uma taça de
vinho.  Complementando  a  atração,  durante  o  passeio  um  duo  musical  embalava  os
passageiros  com  um  repertório  de  jazz,  tornando  o  passeio  ainda  mais  interessante  e
agradável.  A Senhora Presidente explicou que o Bonde Arte,  único do gênero na América
Latina, poderá ser utilizado para eventos de “happy hour”, em parceria da Prefeitura, por meio
da Secretaria de Turismo e CET com restaurantes, bares,  adegas e demais estabelecimentos
gastronômicos que queiram fazer promoção dos seus produtos. Nesses dias, o Museu Pelé
ficará  aberto  até  às  21  horas.  O bonde  também poder  ser  locado  por  pessoas  físicas  e
jurídicas para eventos particulares. 

Passando para o próximo assunto, a Senhora presidente falou sobre o Festival Valongo
Internacional  da Imagem. O evento não é uma promoção da Prefeitura,  mas de uma
empresa de São Paulo. A Prefeitura é apenas parceira. A proposta é transformar o Centro
Histórico em um polo de atrações, implantando uma faculdade de cinema em parceria com
a Unimes,  que é proprietária  de um casarão histórico na Rua do Comércio.  O evento
ocorreu nas dependências da Cadeia Velha, Casa da Frontaria Azulejada, Museu Pelé e
Teatro Guarany.

Na sequência, a Senhora Presidente informou que o Plano Diretor de Turismo – PDTur,
fora apresentado naquela data ao Secretariado Municipal, que apresentou sugestões que
serão acrescentadas ao Plano. O PDTur será enviado aos Conselheiros para consulta, por
e-mail, para depois ser levado para audiência pública, para novas sugestões. Finalmente,
será encaminhado à Câmara Municipal para aprovação. 

A criação de um Plano Diretor de Turismo é uma exigência legal, prevista em uma série de
ações que vão impactar  diretamente  o  turismo no Estado de São Paulo.  Dentre elas,
destaca-se a alteração no Conselho Municipal de Turismo – Comtur, que passará a ser
consultivo  e  deliberativo,  sendo  que  todos  os  projetos  da  Prefeitura  que  serão
encaminhados  ao  DADE  para  obtenção  de  recursos  deverão,  obrigatoriamente,  ser
aprovados pelo Comtur. Outra informação importante foi que as cidades classificadas como
“Estância Turística”, em um total de setenta, serão avaliadas a cada três anos e as três
piores colocadas serão rebaixadas para a condição de “Cidade de Interesse Turístico”, com
impacto  direto  nos  recursos  recebidos  para  o  turismo.  As  três  melhores  cidades  de
interesse turístico, por sua vez, serão elevadas a condição de Estância. Tal situação exigirá
dos municípios uma ação constante e eficiente na área de turismo, com reflexos diretos
em todas as suas atividades. 

Às dezesseis horas e doze minutos, sem que ninguém mais quisesse se manifestar, foi
encerrada a reunião.



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

Adriana Wander (Seseg)__________________________________________________
Alexandre Nunes Affonso (S&RCVB)_________________________________________
Archyley Pombal (SinHoRes)_______________________________________________ 
Cláudio Rogério Vaz de Lorena_____________________________________________
Daniella Martinez (Setur)__________________________________________________
Ivson Rocha (CET)_______________________________________________________
João Manuel L. Picado (Sefin)______________________________________________
José Luis Blanco Lorenzo (Skal) ____________________________________________
Larissa Forjanes (SCVBS)_________________________________________________
Luana Li Ng (Seseg)_____________________________________________________
Marcela A. Bozzella (Setur)________________________________________________
Marcus Vinicius Rosa (CDL Santos)__________________________________________
Marilene Oliveira (Sindegtur)_______________________________________________
Michelle de Araújo (Santos FC)_____________________________________________
Miriam Guedes de Azevedo (Setur)__________________________________________
Mônica Quadrelli (Setur)__________________________________________________
Paulo Gonzalez Monteiro (Setur)____________________________________________
Renata Simões (Sesi) ____________________________________________________
Rosa Maria Tamizari (ETEC Aristóteles Ferreira)________________________________
Roseane A. N. Jesus (Ciesp)_______________________________________________
Sidney Antonio Verde (Codesp) ____________________________________________
Vitor Iglesias Cid (Setur)__________________________________________________


