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Técnicos da Secretaria de Infraestruturas e Edificações apresentaram as propostas de projetos para utilização de verba  do DADETUR, para aprovação do 
Conselho de Turismo de Santos, conforme descrito abaixo.

2.1 Extensão e Modernização de Sistema de Monitoramento e Segurança em Eixos de Interesse Turístico no Município de 
Santos

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SANTOS – COMTUR

Reunião Ordinária nº: 138 Ata elaborada por: Cecília Jorge Kubo Dias Status: Aprovada

Local: Museu Pelé (Largo Marquês de Monte Alegre s/n - Valongo) Data: 03/10/2019 Hora: 15:00 – 17:00

Ausências justificadas: Raquel Cristina Pellegrini Almeida (Secult) e Ana Lúcia Rezende (Secult)

Presidente: José Luís Blanco Lorenzo

1 – Abertura

O presidente José Luís Blanco Lorenzo 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.

2 – Apresentação de Projetos para o DADETUR

Encaminhamento: Após a apresentação, os conselheiros se deram por satisfeitos e aprovaram o projeto por unanimidade.

2.2 Modernização e Revitalização da Ciclovia Afonso Pena
A revitalização será em toda a extensão da ciclovia (Av. Conselheiro Nébias até a Av. Mario covas) com refazimento de piso, que será em concreto nos novos 
padrões adotados nas ciclovias mais novas. Haverá também remanejamento arbóreo e melhora na drenagem visando a segurança dos ciclistas e pedestres que 
transitam na Av. Afonso Pena.  Valor aprox: R$ 1.500.000,00

A intervenção tem o objetivo de aumentar a capacidade do sistema de monitoramento existente, com o acréscimo de novas e mais modernas câmeras em 
pontos de grande movimento turístico. São aproximadamente 200 novas câmeras a serem instaladas em locais escolhidos conforme os estudos de registros de 

ocorrências principalmente em períodos de grande movimento turístico na cidade.               Valor aprox: R$ 5.500.000,00                                                                                                                                                                                                 

Encaminhamento: Após a apresentação, os conselheiros se deram por satisfeitos e aprovaram o projeto por unanimidade.

2.3 Construção de Píer para Escunas de Passeio e Rampa de Barcos no Bairro do Monte Cabrão
Pier náutico a ser implantado no bairro do Monte Cabrão, para atracadouro de escunas turísticas com rampa para barcos. Valor aprox: R$ 1.500.000,00

Encaminhamento: Após a apresentação, os conselheiros se deram por satisfeitos e aprovaram o projeto por unanimidade.



Anelise Alencar Machado de Campos Piccoli (GPM)____________________________________________
Aurélio dos Santos (SESEG) ____________________________________________
Fernando Torres Andrade (SKAL) ____________________________________________
José Luís Blanco Lorenzo (BUREAU) ____________________________________________
Marcelo dos Santos Gomes (ETEC) ____________________________________________
Marcelo Vallejo Fachada (SETUR) ____________________________________________
Maria Leonor de Oliveira (SINDEGTUR) ____________________________________________
Odair Gonzalez (SETUR) ____________________________________________
Pedro Mauro Lopes (CODESP) ____________________________________________
Ricardo Martins da Silva (SEDURB) ____________________________________________
Rildo Mendes Turienzo (SEMES) ____________________________________________
Rosa Maria Tamizari (ETEC) ____________________________________________
Wânia Mendes Seixas (SETUR)+A28 ____________________________________________
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Em assuntos gerais, foi solicitado pela representante do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo, melhores condições para que os guias de turismo exerçam 
suas funções

O presidente José Luís encerrou, em seguida, a reunião, agradecendo a todos pela presença. 

Assinaturas

3. Assuntos Gerais

4. Encerramento
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