
Ata da 137ª reunião ordinária do Conselho de Turismo 

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e 

dezenove, às 15 horas, foi realizada no Auditório do Museu Pelé, Largo 
Marquês de Monte Alegre, s/nº, nesta cidade de Santos, a 137ª 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Santos – 
COMTUR.  

O Sr. Paulo Monteiro (Setur) iniciou agradecendo a presença de 
todos na reunião e perguntou 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. Em seguida, passou a palavra ao presidente José 

Luís.  
O presidente agradeceu, também, a presença do vereador Bruno 

Orlandi no Conselho, enaltecendo a necessidade de o poder público 
estar voltado ao turismo. O presidente se mostrou preocupado com o 

turismo na cidade e mais especificamente com a situação do Centro 
Histórico. Lembrou, ainda, a respeito das notícias do projeto de 

reativação do trem turístico de São Paulo para Santos, projeto este que 
já existe há mais de dez anos e que recebeu atenção nos últimos dias 

por conta do deputado estadual Kenny. Salientou que o segmento não 
deve entrar em discussão partidária, devendo ser priorizado o que for 

melhor para a cidade.  
Na sequência, passou a palavra ao Sr. Marcelo Fachada (SETUR) 

que comentou sobre a realização da quinta edição do Festival Santos 
Café, de 5 a 9 de julho. O Sr. Fachada comentou que o evento é uma 

oportunidade para quem quer aproveitar o feriado prolongado em 

Santos e que será realizado no eixo Praça Mauá – Valongo, como nos 
anos anteriores. O objetivo é que a quinta edição supere as marcas de 

público dos anos anteriores, considerando os 5 dias de evento. Para 
este ano, o diferencial estará no Espaço Kids na Praça Mauá, com 

shows infantis, Rua do Lazer, caricatura com pets, entre outras 
atrações, além da praça de alimentação no Arcos do Valongo, 

organizada pelo parceiro do evento, e os tradicionais shows no palco 
do Boulevard da XV. O Sr. Fachada lembrou também da participação 

da Café Expresso, curadora das degustações de cafés especiais, que 
contará com novas marcas. 

O Sr. Fachada comunicou, também, que durante o evento, será 
realizado um press trip, que já tem três veículos confirmados - Diário 

do Turismo, Turismo e Eventos, e revista Viaje Mais - que virão 
conhecer a cidade, além de representante da Associação Brasileira de 

Blogs de Turismo. Segundo ele, os jornalistas chegam na sexta (05) e 

ficam até terça-feira (09), o que irá render matérias importantes para 
a divulgação da cidade e do festival. O Sr. Fachada informou que a 

iniciativa terá o apoio da Central de Receptivo, Park Inn Radisson, 
Parque Balneário Hotel, Estação Bistrô, Cantina de Lucca, O Lagar 

(Sheraton), Capitães Gastronomia, Naus, Kokimbos Boqueirão, 
Memorial das Conquistas, Monte Serrat, Museu do Café, Pinacoteca, 



Orquidário, Aquário, Museu Pelé, passeios de Escuna e do programa 

Vida Caiçara (DP World Santos). 
O presidente enalteceu a importância de que seja entregue 

material de divulgação do Festival nos hotéis, o que o Sr. Fachada 

informou que está sendo providenciado. O Sr. Fernando Andrade (Skal 
Clube) solicitou que fosse encaminhado ao grupo o material de 

divulgação em formato digital e o Sr. Paulo (Setur) ficou de enviar. 
Na sequência, a Sra. Daniella Lima (SECULT) comentou a 

respeito da realização da festa do Dia de Portugal, no último dia 16 de 
junho. Segundo a Sra. Daniella, o evento, já solidificado, está na sua 

décima edição e recebeu cerca de 10 mil pessoas, de acordo com a 
organização. Explicou que é uma realização da Escola Portuguesa e 

tem o apoio do Consulado Geral de Portugal, Conselho das 
Comunidades Portuguesas e da Prefeitura de Santos, por meio das 

secretarias de Cultura e de Turismo, além de outros parceiros. Segundo 
ela, em média, o evento vendia cerca de 3 mil doces, porém, neste 

ano, foram 7 mil de doces vendidos.  
A Sra. Wânia Seixas, que esteve presente no dia, sugeriu que, 

para o próximo evento, fosse instalada uma cobertura próxima ao 

palco, de forma a dar sombra, uma vez que sempre está muito 
ensolarado no dia do evento e muitos idosos vêm prestigiar as 

atividades.  
O presidente José Luís sugeriu que fosse articulado junto ao José 

Augusto, ex-gestor do Consulado Português, Bureau e vereadores, 
formas de como estimular o evento e encadear melhor as necessidades 

das próximas edições.  
A Sra. Wânia enalteceu a necessidade de divulgação fora da 

cidade, por ser tratar de um evento ainda muito local, sugerindo que 
seja trabalhado o título de cidade mais portuguesa do Brasil, além da 

necessidade de envolver mais os restaurantes. Sugeriu, ainda, a 
divulgação por meio de anúncios de mídia em cinema, antes dos filmes 

– uma ação que era realizada e que tem um bom retorno. O presidente 
José Luís recordou também o projeto Santos Vai ao Interior, que 

realizava a divulgação nas cidades com potencial turístico de visitantes. 

O Sr. Fernando reconheceu que o evento tem um potencial muito 
grande, visto que, na capital, são realizados eventos enaltecendo 

diversas nacionalidades e sempre estão lotados. 
Na sequência, o presidente José Luís solicitou apoio do vereador 

Bruno Orlandi para acelerar o projeto de lei que inclui novos membros 
no Conselho de Turismo. O projeto, que foi encaminhado à Câmara em 

novembro de 2018, está aguardando há meses para ser pautado, e 
dessa forma, votado e aprovado. O vereador Bruno, por sua vez, 

solicitou que fosse passado a ele as informações, pois colocaria em 
pauta na sessão naquele mesmo dia. 

Questionada sobre o projeto de reativação do trem turístico de 
São Paulo para Santos, a Sra. Wânia lembrou que, no passado, o 

projeto já foi muito discutido no COMTUR e consistia em viabilizar um 
passeio de maria-fumaça, com saída e chegada no Valongo, contando 



a história da ferrovia. Segundo a Sra. Wânia, esse é um sonho antigo 

da cidade, que voltou a ser viável, com o fechamento da Usiminas. A 
princípio, a ideia era realizar o roteiro um sábado por mês, com saída 

da Estação da Luz pela manhã e retorno no final da tarde, com 

embarque no Valongo.  
Informou que, em 2017, o então secretário de Turismo de 

Santos, Rafael Leal, apresentou a proposta de reativação da linha 
turística ao secretário de Estado de Transportes Metropolitanos, 

Clodoaldo Pelissioni, além de ter sido realizadas diversas reuniões, 
envolvendo o Deputado João Paulo Papa, a Secretaria de Estado de 

Transportes Metropolitanos e a MRS (Malha Regional Sudeste da Rede 
Ferroviária). Explicou, ainda, que a ideia é que fosse preparada uma 

estrutura móvel para recepcionar os passageiros. Segundo ela, o 
projeto voltou a ser debatido, ganhando força nas últimas semanas, 

com a realização de dois testes operacionais sobre os trilhos. O último 
deles teve a presença do vice-governador Rodrigo Garcia, o secretário 

estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, o deputado 
estadual Kenny Mendes e prefeito Paulo Alexandre Barbosa. O 

presidente José Luís lamentou que não estivessem presentes o 

Secretário de Turismo Odair Gonzalez e o Bureau.  
Na sequência, a Srª. Wânia informou que, em reunião da Setur 

com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Santos, foram indicadas 
algumas reivindicações dos lojistas, como um calendário de eventos 

(em conjunto com as outras Secretarias), mais ações na Mauá (como 
o retorno do Dia de Portugal – a Sra Wania explicou que os 

organizadores se adaptaram melhor no Valongo) e a revitalização do 
Mercado Municipal e da Rodoviária. Sobre a revitalização do Mercado 

Municipal, a Sra. Wania lamentou que várias das ações que foram 
realizadas ao longo dos anos não tiveram prosseguimento pela falta de 

condições de infraestrutura, haja vista os problemas no entorno, 
usuários de drogas, entre outros problemas que dificultavam o acesso 

dos turistas. 
A Sra. Veridiana Lopes Teixeira (SEDURB) sinalizou seu interesse 

em participar do Grupo de Trabalho criado para discutir os projetos da 

Prefeitura de Santos, informando que já existem propostas para a linha 
dos bondes, em especial para o trecho da General Câmara. Segundo 

ela, o local possui a circulação de muitas linhas de ônibus, sendo 
necessária uma redistribuição das mesmas. Sobre os bondes, a Sra. 

Wânia lembrou que se trata de um ícone da cidade, salientando a 
necessidade de que os veículos estejam em bom funcionamento e 

lembrando que existem vários aguardando restauro. O presidente José 
Luís informou que o grupo está aberto a quem quiser participar e puder 

contribuir. A Sra. Veridiana se colocou, então, à disposição para 
apresentar os projetos que estão sendo elaborados. 

O presidente agradeceu, em seguida, a presença da Sra. Martha 
Vergine, delegada da Delegacia de Atendimento ao Turista-Porto de 

Santos, salientando a importância da DEATUR estar presente nos 



eventos e que seja mais divulgado o serviço que a delegacia faz, 

lamentando que nem a rede hoteleira tem conhecimento. 
A delegada Martha se colocou à disposição, lamentando que, por 

conta de déficit de pessoal, não consegue colocar equipe em todo 

evento, esclarecendo que atende também as ocorrências do Porto nos 
municípios de Santos, Guarujá e Cubatão. Lembrou também do 

problema em relação à logística, haja vista que a Delegacia está 
localizada no Porto – a grande maioria dos turistas procura as DPs para 

registrar as ocorrências – justificando, assim, a razão de não haver 
estatísticas específicas sobre o turismo. Informou que a ocorrência 

mais recorrente é a emissão de RG de urgência.  
Em seguida, a Sra. Wânia informou que o Grupo de Trabalho 

preparou uma relação de necessidades de infraestrutura e ações para 
o Centro Histórico, e leu o documento. O presidente José Luís informou 

que cópia da relação será enviada para que todos possam verificar 
como cada um pode ajudar e acrescentar na listagem. Frisou que nessa 

relação consta o mínimo para um atendimento turístico adequado. 
O presidente José Luís encerrou, em seguida, a reunião, 

agradecendo a todos pela presença. 

 
 

José Luís Blanco (Presidente COMTUR)_________________________ 
Paulo Monteiro (Secretário-Executivo COMTUR)__________________ 

João Paulo Moura (Secretário-Adjunto COMTUR)__________________ 
Ana Lúcia Sant’Anna (SECULT)_______________________________ 

Anelise Piccoli (GPM)_______________________________________ 
Fernando Andrade (SKAL)___________________________________ 

Marcelo Fachada (SETUR)___________________________________ 
Marcio Miorim (SINTHORESS)________________________________ 

Melissa Damacena (SETUR)__________________________________ 
Pedro Mauro Lopes (CODESP)________________________________ 

Renata Feio (SINHORES)____________________________________ 
Rosa Tamizari (ETEC)______________________________________ 

Veridiana Teixeira (SEDURB)_________________________________ 

Wânia Seixas (SETUR)______________________________________ 
 

 


