
Ata da 141ª reunião ordinária do Conselho de Turismo de Santos 

 

Às quinze horas e quinze minutos do dia 29 de abril de dois mil e vinte e um, realizada 

por videoconferência através da plataforma Cisco Webex, realizou-se a 141ª Reunião 

Ordinária do Conselho Municipal de Turismo. 

A Secretária de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, Selley Storino, 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e solicitando que todos 

preenchessem a lista de presença disponibilizada na plataforma.  

Na sequência, a Secretária deu posse, simbolicamente, aos novos integrantes do 

Conselho para o biênio 2021-2022, fazendo a leitura dos nomes dos conselheiros 

titulares e suplentes, nomeados por meio do Decreto 9245/2021. A Secretária garantiu 

que as portas estarão sempre abertas para a apresentação de ideias e sugestões. 

A Secretária, então, deu início à eleição para presidente do COMTUR, para o biênio 

2021-2022, candidatando-se como presidente, haja vista a necessidade de alternância, 

a cada dois anos, entre o poder público e a sociedade civil, sendo aclamada para o 

cargo por unanimidade. Para vice-presidente, o Sr. José Luiz Blanco foi eleito, 

também por unanimidade, representando a sociedade civil. 

O Sr. José Luiz lembrou que o turismo foi um dos setores mais fortemente afetados 

pela pandemia da covid-19, e com o progresso da vacinação e com todos os cuidados, 

serão retomadas as atividades. Ressaltou, também, que durante sua gestão, 

conseguiram aumentar os assentos do Conselho de 15 para 23 conselheiros.  

Na sequência, a Secretária apresentou a nova estrutura da Secretaria de 

Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo. Segundo a Secretária, desde a 

gestão do ex-Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, a Economia Criativa já vinha tendo 

destaque, com a criação das Vilas Criativas, que terão o papel de incrementar ainda 

mais o turismo, assim como selo de Cidade Criativa outorgado pela Unesco, que trará 

mais visibilidade para a nossa cidade a nível internacional, com a XIV Conferência 

Unesco Creative Cities Network – UCCN 2020. 

A Secretária informou que a nova estrutura possui quatro departamentos: o 

Departamento de Empreendedorismo e Emprego - Reinaldo de Sá Cirilo, o Escritório 

de Inovação Econômica – André Falchi Bueno, o Departamento de Marketing e 

Serviços Turísticos – Leonardo Carvalho e Carvalho e o Departamento de 

Equipamentos e Atrações Turísticas – Maria Aparecida Herrador. 

Segundo a Secretária, essa estrutura visa apresentar um novo caminho à cidade, 

oferecendo oportunidades de desenvolvimento, qualificação e capacitação. A 

Secretária citou, em seguida, o projeto de qualificação profissional Capacita Santos, 

de caráter social e educativo, que foi implementado visando proporcionar qualificação 

profissional e aperfeiçoamento no empreendedorismo em Santos, com cursos nas 

áreas de vendas e de organização de eventos. 



A Secretária informou que, com a retomada do turismo pós pandemia, Santos vai ser 

muito procurada pelos turistas, haja vista a posição geográfica da cidade e sua 

proximidade com a capital. Lembrou, também, quanto a preparação para a retomada 

consciente do setor turístico, através da elaboração de um Plano de Retomada, junto 

a empresas de turismo, bares, restaurantes, entre outros. 

Na sequência, a Secretária leu as atribuições do Conselho, conforme descrito na lei nº 

1732, de 19 de janeiro de 1999, que cria o Conselho Municipal de Turismo de Santos: 

coordenar e incentivar o turismo no Município; programar e executar amplos debates 

sobre temas de interesse turístico para a cidade; estudar e propor à Administração 

medidas de difusão e amparo ao turismo; formular as diretrizes básicas que serão 

observadas na política municipal de turismo; apoiar a elaboração do Plano Diretor de 

Turismo de Santos; propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento 

do turismo; manter intercâmbio com entidades de turismo, oficiais e privadas; 

estabelecer diretrizes para um trabalho coordenado entre os serviços públicos 

municipais e os prestados pela iniciativa privada, com o objetivo de prover a 

infraestrutura adequada ao desenvolvimento do turismo; promover e divulgar as 

atividades ligadas ao turismo na realização e participação em feiras, congressos, 

seminários e eventos de relevância para o mesmo; propor os atos necessários ao pleno 

exercício de suas funções; opinar, na esfera do Poder Executivo, sobre os projetos de 

lei que se relacionem com o turismo ou adotem medidas que neste possam ter 

implicações; e manter cadastro de informações turísticas de interesse e acompanhar 

na sua divulgação. 

Segundo a Secretária, a atualização do Plano Diretor de Turismo, inclusive 

fortalecendo as atividades desenvolvidas em parceria com a sociedade civil e a 

iniciativa privada, é a primeira ação a ser desenvolvida neste ano. Informou, também, 

que, na próxima reunião, será realizada uma apresentação mais detalhada do 

cronograma do DADETUR (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos 

Municípios Turísticos) e sobre as obras em andamento. A Secretária explicou que os 

valores foram contingenciados – ainda estamos nas obras de 2019 – e que não foi 

publicada a receita (programada para o segundo semestre de 2021). 

Quanto ao seguinte item da pauta - calendário de reuniões do Conselho – a Secretária 

frisou que as reuniões são realizadas, tradicionalmente, em toda última quinta-feira do 

mês, às 15h, salvo alguma necessidade de mudança de data. 

Em assuntos gerais, a Secretária passou a palavra à Sra. Adriana Gradim Perdiza, 

presidente do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo de São Paulo (SINDEGTUR-

SP), que, apesar de não se conselheira, se colocou à disposição do Conselho e desejou 

uma grande gestão à nova presidente. O Sr. Danilo Valiserra, do mesmo Sindicato, 

também se prontificou a ajudar nas discussões e nos trabalhos. A Secretária Selley 

encerrou, em seguida, a reunião, agradecendo a todos pela presença.  

 

 



Ana Carolina Tani Kader (SEECTUR) _____________________________________ 

André Falchi Bueno (SEECTUR) _________________________________________ 

Anelise Alencar Machado de Campos (GPM) _______________________________ 

Antonio Augusto Marques Barbosa (SINHORES) ____________________________ 

Braz Antunes (SEECTUR) ______________________________________________ 

Carolina Maylart de Lima (SIEDI) ________________________________________ 

Cecília Dias (SEECTUR) _______________________________________________ 

Daniella Silva de Lima (SECULT) ________________________________________ 

Danilo Valiserra (SINDEGTUR) _________________________________________ 

Denise Rodrigues (SEDUC) _____________________________________________ 

Gilson Felix (SINHORES) ______________________________________________ 

José Luis Blanco Lorenzo (BUREAU) _____________________________________ 

Juliana Menezes Cavalcanti (SIEDI) ______________________________________ 

Larissa Cordeiro (SIEDI) _______________________________________________ 

Leonardo Carvalho e Carvalho (SEECTUR) ________________________________ 

Marcelo dos Santos Gomes (ETEC Aristóteles) ______________________________ 

Marcelo Fachada (SEECTUR) ___________________________________________ 

Marcos Rogério Gonçalves Nascimento (CET-Santos) ________________________ 

Maria Valéria Affonso dos Santos (SIEDI) __________________________________ 

Martha Vergine (DEATUR) _____________________________________________ 

Michelle Pereira Ticianeli (SIEDI) ________________________________________ 

Reinaldo de Sá Cirilo (SEECTUR) ________________________________________ 

Renata Feio (SINHORES) ______________________________________________ 

Ricardo Martins da Silva (SEDURB) ______________________________________ 

Ronaldo Andrade de Oliveira (SECULT) ___________________________________ 

Rosa Maria Tamizari (ETEC) ____________________________________________ 

Selley Storino (SEECTUR) _____________________________________________ 

Sinésio Veiga Domingues (SESERP) ______________________________________ 

Vanessa Silva Martins Lombardi (BUREAU) _______________________________ 
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