
 
 

Ata da 143ª reunião ordinária do Conselho de Turismo de Santos 1 

Às quinze horas do dia vinte e quatro de junho de dois mil e vinte e um, realizou-se 2 

por videoconferência através da plataforma Google Meet, a 143ª Reunião Ordinária 3 

do Conselho Municipal de Turismo. 4 

A presidente Selley Storino iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e 5 

solicitando que preenchessem a lista de presença disponibilizada no chat da 6 

plataforma. Perguntou se haviam recebido e lido a ata da última reunião e se 7 

concordavam com o seu conteúdo. Diante da afirmativa dos conselheiros, foi pedida 8 

a dispensa da leitura da ata, que foi aprovada por unanimidade. 9 

Em seguida, a presidente informou que o Município de Santos foi escolhido para 10 

receber o evento-teste Expo Retomada, no Santos Convention Center, nos dias 21 e 11 

22 de julho. A presidente ressaltou que a iniciativa é de extrema importância para a 12 

cidade no que se refere ao planejamento seguro para a retomada de eventos no 13 

segundo semestre e também confirma a força da GL Events, que administra o Centro 14 

de Convenções, em trazer grandes eventos para a cidade. Na sequência, passou a 15 

palavra ao Sr. Daniel Galante, Diretor de Negócios da GL Events Brasil, 16 

agradecendo sua presença e pediu para dar maiores detalhes sobre a realização do 17 

evento.  18 

O Sr. Daniel Galante explicou que o evento-teste tem como objetivo demonstrar, do 19 

ponto de vista científico, que os eventos podem ser seguros se todos os protocolos 20 

forem seguidos. Segundo ele, o ideal é trabalhar para equiparar a realização de 21 

eventos junto ao funcionamento de shoppings, para que tenham o mesmo protocolo 22 

sanitário.  23 

O Sr. Daniel informou que a edição espera receber 750 visitantes por dia, 1.500 no 24 

total, com testagem obrigatória, além dos demais protocolos de segurança contra a 25 

Covid-19. Segundo ele, a tendência é que o evento posicione o município de Santos 26 

no mapa nacional de eventos, uma vez que terá relevância nacional no que se refere 27 

à garantia de proteção do público e dos profissionais envolvidos nos demais eventos. 28 

O Sr. Daniel lembrou que a estruturação contará com vários parceiros locais, com a 29 

montagem realizada por uma empresa de Santos. 30 

Segundo o Sr. Daniel, o foco será na modalidade Evento de Negócios, que incluirá 31 

palestras e painéis com profissionais de eventos e expositores desse mesmo 32 

segmento, com as presenças da Secretaria Estadual de Turismo e da Secretaria 33 



 
 

Municipal de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, entre outras 34 

entidades.  35 

O Sr. Daniel explicou que o evento será presencial e fechado para convidados, haja 36 

vista a necessidade de monitoramento dos participantes, mas que também haverá 37 

transmissão online. Questionado sobre o tema do evento, o Sr. Daniel esclareceu que 38 

os painéis serão sobre a retomada do turismo; o cenário turístico pós pandemia; a 39 

realização do evento da UNESCO; a experiência do porto de cargas, que conseguiu 40 

passar pela pandemia com segurança, evitando contágios; entre outros assuntos. 41 

Ressaltou também a importância da participação do Terminal de Passageiros 42 

Concais para falar sobre a retomada dos Cruzeiros Marítimos. A esse respeito, a Sra. 43 

Sueli Martinez, diretora de operações do Concais, se colocou à disposição, frisando 44 

que há uma grande expectativa quanto a retomada das atividades. 45 

A presidente Selley enfatizou que a realização do evento trará esperança para o 46 

segmento de eventos e que ainda estão fechando os conteúdos dos painéis. O Sr. 47 

Daniel lembrou que o mercado dos eventos é um forte gerador de empregos e que 48 

permite a contratação de mão de obra de forma rápida, automática e em grande 49 

quantidade. A presidente Selley agradeceu, então, a disponibilidade e a presença do 50 

Sr. Daniel na presente reunião. 51 

Na sequência, a presidente comunicou quanto a realização do Festival Santos Café 52 

no início de julho. A presidente salientou que, mesmo nesse momento difícil, a 53 

Seectur está fazendo um esforço para não deixar passar em branco esse evento tão 54 

tradicional para a cidade, trabalhando com muita cautela numa programação híbrida 55 

– tanto online quanto presencial -, enquanto aguarda as orientações do Comitê de 56 

Apoio Técnico para Enfrentamento do COVID-19 e Retomada Econômica, que 57 

emitirá parecer técnico de caráter consultivo quanto a realização do evento 58 

modalidade presencial.  59 

A presidente informou que a programação online já está confirmada, enquanto as 60 

atividades presenciais estão sendo pensadas com muito cuidado, menor em relação 61 

às edições anteriores, com distanciamento e rigoroso protocolo sanitário. O Sr. 62 

Leonardo Carvalho e Carvalho (Seectur/Dematur) completou informando que a 63 

parceria com o Museu do Café continua nesta 6º edição, dando detalhes da 64 

programação online já prevista. Lembrou que, no primeiro dia do evento, será 65 

realizada a homenagem a uma personalidade que possui importância histórica 66 

relacionada ao café e à cidade. Neste ano, salientou que a cerimônia presencial será 67 



 
 

restrita a convidados. Segundo ele, o homenageado desta edição será o ex-Prefeito 68 

Paulo Gomes Barbosa, que já foi presidente da Bolsa Oficial de Café. 69 

O Sr. Leonardo informou que no dia 9 haverá a transmissão online, das 11h às 17h, 70 

como se fosse um programa de TV, com conteúdo dinâmico bem familiar, focando 71 

no tema café, com oficinas gastronômicas, incluindo uma especial para as crianças, 72 

com dicas valiosas para quem gosta de café e com a apresentação realizada pelos 73 

repórteres do Canal Santos Cidade. Além disso, ressaltou a programação musical 74 

com o grupo de samba do Ouro Verde e Luizinho 7 cordas. Além disso, lembrou 75 

que haverá uma ação do “Feito em Santos” com dois filmes ligados ao café, 76 

entrevista com o chef Dario Costa, além de vídeos sobre os processos de torrefação e 77 

degustação. Segundo o Sr. Leonardo, o evento será oficialmente divulgado a partir 78 

do dia 1º de julho. 79 

A presidente Selley, em seguida, frisou a importância de se fazer o convite aos 80 

restaurantes da cidade, para que desenvolvam receitas com café para o cardápio nos 81 

dias de realização do evento. A presidente informou que, na próxima semana, fará 82 

um comunicado a toda rede gastronômica, para que se apropriem do evento, pensem 83 

um prato ou bebida relacionados ao café, para serem divulgados durante o evento 84 

Em seguida, o Sr. Márcio Calves (ACS) questionou se a programação já estaria 85 

fechada – ao que o Sr. Leonardo afirmou que grande parte já estava concluída, mas 86 

que poderiam incluir novas atrações. A esse respeito, o Sr. Márcio disponibilizou a 87 

Associação Comercial de Santos para colaborar com o evento, por se tratar do berço 88 

do café na cidade, lembrando que cerca de 80% do café exportado pelo Brasil é 89 

escoado via Porto de Santos e requer certificado de origem, emitido pela ACS. 90 

Ressaltou que na Associação há uma sala de classificação e degustação, além de 91 

promover tradicionalmente cursos de café.  92 

O Sr. Márcio lembrou também que a ACS conta com dois especialistas, que podem 93 

participar e colaborar de alguma forma na programação online. Segundo ele, a B3 94 

(antiga Bovespa) também firmou parceria com a ACS para a elaboração de laudos 95 

de café (serviço de arbitragem de classificação de café). A presidente Selley 96 

agradeceu e informou que o Sr. Leonardo entrará em contato para verificar como a 97 

ACS pode contribuir com a programação.  98 

Questionado pelo Sr. José Luís Blanco Lorenzo (SC&VB) sobre a participação do 99 

Rei do Café no evento, o Sr. Leonardo esclareceu que o filme de torrefação será 100 

feito no Rei do Café. Além disso, comunicou que todo o conteúdo gerado será 101 



 
 

disponibilizado de forma integral e em partes, para que toda cadeia do turismo possa 102 

se apropriar do conteúdo.  103 

Na sequência, a presidente Selley informou quanto a realização de um encontro 104 

virtual preparatório para a retomada da conferência presencial da Unesco, que será 105 

realizada em Santos, em março de 2022. Segundo ela, o encontro com prefeitos e 106 

gestores de várias cidades criativas do mundo será realizado nos dias 6 e 7 de julho, 107 

e contará com a participação do Prefeito Rogério Santos.  108 

A presidente Selley informou que a cidade de Santos será a anfitriã do evento e a 109 

programação está sendo elaborada junto à UNESCO, sendo restrita para prefeitos e 110 

pontos focais (representantes) de cada cidade e que ao seu término, ficará 111 

disponibilizado de forma gravada e traduzida. 112 

Segundo a presidente, participarão das discussões as prefeitas de Roma (Itália), 113 

Montreal (Canadá), Barcelona (Espanha), Melbourne (Austrália), Liverpool 114 

(Inglaterra), os prefeitos de Changsha (China), Lyon (França), San Antônio (EUA), 115 

Takai (Japão) e de Brazzaville, capital da República do Congo, além de outras 116 

lideranças da Unesco e gestores públicos. 117 

A presidente informou ainda que, durante o segundo dia do evento, será apresentado 118 

um case study de Santos, com as ações mais importantes de economia criativa 119 

realizadas na Cidade, como programas de capacitação e transferência de renda.  120 

O fechamento do encontro será com o convite do Prefeito a essas cidades para que 121 

venham a Santos em março do próximo ano, através de um vídeo que está sendo 122 

preparado pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura. Para o evento 123 

presencial em 2022, a presidente informou que será dividido entre o Santos 124 

Convention Center e outros locais como a Casa da Frontaria Azulejada e o Museu 125 

Pelé. 126 

Para a Sra. Sueli Martinez (Concais), é muito importante que o evento da UNESCO 127 

seja divulgado para os armadores internacionais de Cruzeiros Marítimos, em contato 128 

direto com os CEOs de cada empresa. Segundo a Sra. Sueli, ao escolher um destino, 129 

os armadores levam em consideração as certificações que a cidade possui - e um 130 

selo tão importante como este, com tamanho apelo social, é um grande diferencial. 131 

A Sra. Sueli também sugeriu que o vídeo apresentado no evento virtual da UNESCO 132 

fosse disponibilizado na página do Concais. Segundo ela, o portal é muito bem 133 

visitado e dá muita ênfase às atrações da cidade, com informações destinadas aos 134 



 
 

passageiros e tripulantes. A respeito do Festival Santos Café, a Sra. Sueli colocou as 135 

redes sociais do Terminal de Passageiros a disposição.  136 

Em assuntos gerais, a presidente informou que conta com o apoio do Conselho na 137 

divulgação do Prêmio Top Destinos Turísticos, cuja votação continua até o dia 31 de 138 

outubro, quando serão consideradas vencedoras três cidades por categoria. 139 

A presidente também informou que o contrato com o SENAC, para a revisão do 140 

Plano Diretor de Turismo, está em fase final de análise pela Procuradoria Jurídica do 141 

Município e que na próxima reunião já deve estar concluído. 142 

Quanto ao DADETUR, a presidente lembrou que agora em julho está previsto o 143 

anúncio da liberação dos recursos, referentes ao exercício de 2021, e que toda a 144 

aprovação dos pleitos passará pelo Conselho. Também compartilhou que estamos 145 

avançando na Câmara Temática de Turismo do CONDESB quanto à efetivação do 146 

Selo Metropolitano de Turismo.  147 

Na sequência, o Sr. Milton Gonçalves (AGEM) enalteceu a realização do Festival 148 

Santos Café, que acredita ser um divisor de águas para a retomada do turismo. A 149 

respeito do Selo Metropolitano, o Sr. Milton se mostrou confiante e que muito em 150 

breve os nove municípios irão aderir ao Selo (oito deles já estão confirmados), 151 

restando apenas discutir alguns detalhes que já estão sendo articulados, em diálogos 152 

individuais com cada cidade. 153 

A presidente Selley comemorou a notícia, esclarecendo que essa discussão acontece 154 

há mais de dez anos e que no período pós-pandemia a tendência é que haja uma 155 

maior circulação de turistas e ônibus entre as cidades. 156 

Em seguida, a Sra. Sueli relatou que a cidade está passando atualmente por uma 157 

crise com a população em situação de rua, dando o exemplo da região do Gonzaga, 158 

um dos pontos mais vulneráveis, onde a abordagem por pessoas de rua tem sido 159 

frequente. Segundo ela, esse é um assunto muito delicado e são necessárias políticas 160 

públicas que abracem esse desafio. A Sra. Sueli lamentou que a situação atual seja 161 

um cartão de visita péssimo para cidade, ressaltando que é preciso coragem para 162 

enfrentar esse tema.  163 

A esse respeito, a presidente informou que a Secretaria de Desenvolvimento Social 164 

(SEDS) realiza um trabalho árduo nas ruas, construindo vínculos de confiança com 165 

essa população, de forma a conscientizar a se dirigirem às unidades de acolhimento. 166 

Lembrou também da revitalização do Mercado Municipal, um projeto estratégico 167 

por se tratar um dos pontos vulneráveis e com grande população em situação de rua 168 



 
 

em seu entorno. A presidente ressaltou também que a abordagem social deve atender 169 

às normativas e critérios da legislação, não sendo permitido a internação e 170 

abrigamento compulsórios.  171 

A Sra. Sueli ressaltou, em seguida, que deve ser elaborado um projeto para ocupar a 172 

pessoa em situação de rua, de forma a evitar que volte para as ruas. A esse respeito, 173 

o Sr. José Luís citou a ONG Sem Fronteira que, através de um projeto de reciclagem 174 

de lixo, promove cidadania às pessoas carentes da região, especialmente, aos 175 

catadores e moradores de rua. O Sr. José Luís ressaltou também a necessidade de se 176 

fazer uma campanha contra dar esmola e comida às pessoas em situação de rua, uma 177 

vez que isso contribui para que continuem na mesma situação e não se 178 

ressocializem. 179 

A presidente também comentou que há uma tentativa de conscientizar os projetos 180 

sociais, que distribuem comida às pessoas em situação de rua, o “pessoal da sopa”, 181 

para, ao invés de levar a comida na rua, fazer a distribuição dentro do abrigo, de 182 

forma a incentivar o abrigamento. A presidente lamentou, entretanto, que é uma 183 

situação muito complicada, pois as pessoas que não recorrem aos abrigos são, em 184 

sua grande maioria, portadores de deficiência intelectual ou usuários de drogas e 185 

álcool, o que dificulta a integração. 186 

A presidente Selley também citou o projeto Fênix, que oferece bolsa e atividades 187 

nos próprios equipamentos da Prefeitura, de forma a trazer essas pessoas de volta 188 

para a dignidade. Também enfatizou, em seguida, que é importante levar esse 189 

assunto a SEDS e nos envolvermos junto aos conselhos e à sociedade civil, de forma 190 

a achar alternativas para solucionar essa questão. 191 

Na sequência, o Sr. Leonardo informou que a Linha Turística do Bonde retornará às 192 

atividades no próximo dia 1º julho. Já a presidente Selley lembrou que o Museu Pelé 193 

voltou a contar com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), o que foi 194 

uma vitória muito importante para o equipamento. 195 

A presidente Selley encerrou, em seguida, a reunião, agradecendo a todos pela 196 

presença. 197 

Anelise Alencar Machado de Campos Piccoli (GPM) 198 

Antonio Carvalho (SindegturSP) 199 

Braz Antunes Mattos Neto (Seectur) 200 



 
 

Daniela Tineo (Seectur) 201 

Danilo Valiserra Hortencio  (SindegturSP) 202 

Denise Rodrigues (Seduc)  203 

Ivanei Melo (Seseg) 204 

João Paulo Sorensen de Moura (Seectur) 205 

José Luis Blanco Lorenzo (Bureau) 206 

Juliana Buck Gianini  (Polícia Civil) 207 

Leonardo Carvalho (Seectur) 208 

Luciana Freitas Lemos dos Santos  (AGEM BS) 209 

Luisa Cardoso Salles Galvão (Full Time Eventos e Turismo) 210 

Marcelo Fachada (Seectur Santos) 211 

Marcio Calves (ACS)  212 

Marcos Rogério Nascimento (Cet-Santos) 213 

Mariana M B Fessel (Sesc Santos) 214 

Matheus Paixão (Concais) 215 

Milton Gonçalves (Agem) 216 

Monica Quadrelli (Seectur) 217 

Nilton Sergio Sznifer  (Seectur) 218 

Reinaldo de Sá Cirilo (Seectur)  219 

Reinaldo Oliveira  220 

Rodrigo Derbedrossian (Semam) 221 

 Ronaldo Andrade de Oliveira (Secult) 222 

Rosa Maria Tamizari  (Etec Aristóteles Ferreira) 223 

Sinesio Veiga Domingues (Seserp) 224 



 
 

Sueli Cristina Martinez Silva (Concais) 225 

Susana Galindo (Seduc) 226 

Vanessa Silva Martins Lombardi (Bureau) 227 


