
Ata da 105ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e
quinze,  nas  dependências  do  auditório  do  Sindicato  de  Hotéis,  Restaurantes,
Bares  e  Similares  da  Baixada  Santista  e  Vale  do  Ribeira  -  SinHoRes,  à  Av.
Conselheiro Nébias, 365 – Santos, SP, realizou-se a 105ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Turismo.

O  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Turismo,  Sr.  Luiz  Dias  Guimarães,
perguntou aos presentes se todos 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.

Na seqüência, o Sr. Presidente falou sobre as mudanças ocorridas em fevereiro
na  estrutura  da  Secretaria  de  Turismo,  as  quais  acompanharam  algumas
mudanças realizadas pelo Sr.Prefeito em diversos setores da Prefeitura. Assim, os
parques  Aquário  e  Orquidário  deixaram  de  ser  administrados  pela  Setur  e
passaram aos  cuidados  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente  –  SEMAM –  que  já
gerenciava  o  Jardim  Botânico.  O  Sr.  Presidente  manifestou-se  favorável  à
mudança, visto que os parques são submetidos à rigorosa fiscalização de órgãos
ambientais e que a Semam apresenta melhores condições,  estrutura e corpo
técnico para atender todas as exigências estabelecidas pelos referidos órgãos.
Embora não seja mais responsável pela gestão, a Setur continuará presente nos
parques  visto  que mantém os  Postos  de  Informações  Turísticas  -  PITs  -  em
ambos e continuará trabalhando na divulgação e em ações que tenham fins e
interesses  turísticos.  Lembrou,  ainda,  o  Sr.  Presidente  que  este  mês  foi
inaugurado o novo PIT do Aquário, desmembrado da bilheteria, proporcionando
melhores  condições  de  trabalho  aos  recepcionistas  e  melhor  atendimento  ao
turista.  Assim sendo,  com a saída dos dois  parques,  o  departamento  que os
gerenciava  foi  transformado  no  Departamento  de  Equipamentos  Turísticos  e
Revitalização,  Dequitur,  interagindo no dia a dia,  com todos os equipamentos
turísticos da cidade, como o Museu Pelé, Museu do Café etc. Este departamento
cuida dos dois  equipamentos que restaram à Setur,  que são a Ponte Edgard
Perdigão e o Deck do Pescador, também terá atuação decisiva na revitalização do
Centro Histórico, com importante participação no Alegra Centro que deverá ser
reformulado, além do Ecoturismo. Já o outro departamento é o de Marketing e
Serviços  Turísticos,  Dematur,  que  cuida  do  receptivo,  envolve  os  Postos  de
Informação Turística,  os Guias,  a atividade do bonde,  pesquisa,  comunicação,
divulgação, produção de folheteria e participação em feiras. É o departamento
que cuida do “bem receber” e “bem promover”. O Dequitur será chefiado pelo Sr.
Geonísio Pereira Aguiar, o Boquinha, figura conhecida da cidade onde atua como
comerciante e já exerceu o cargo de vereador. Uma atividade voltada para o
Centro Histórico e que está em andamento é a realização de um Festival do Café,
o  FestCafé,  previsto  para  ocorrer  entre  os  dias  09 e  12 de  julho.  O festival
contará com gastronomia, música, exposições e múltiplas atividades e será um
evento turístico voltado para quem tem alguma relação com a cultura cafeeira,
principalmente do interior do Estado de São Paulo. O Sr. Presidente comentou,
também, sobre algumas modificações referentes ao BondeCafé. O local da parada
para degustação passou a ser em frente ao Outeiro de Santa Catarina e conta
com a participação do Zé Corneteiro, personagem que entra no bonde durante a
parada e convida os passageiros a uma visita à Casa do Trem Bélico, onde há
uma exposição permanente de armamentos históricos. Está em estudo a criação



de um “happy hour”, onde o BondeCafé circularia ao fim da tarde e nele seriam
serviados coquetéis à base de café. 

Dando continuidade aos assuntos pertinentes às ações da Setur, o Sr. Presidente
informou  que  na  próxima  terça-feira  estará  em Brasília  pra  uma reunião  no
Ministério do Turismo, onde será discutida a viabilidade de Santos sediar, em
novembro,  o  Seatrade  Latino  Americano  que  é  um dos  maiores  eventos  de
cruzeiros marítimos do Mundo. Devido aos altos custos, a realização do evento
em  Santos  só  será  possível  se  houver  um  apoio  maciço  da  Embratur,  do
Ministério do Turismo e do Governo do Estado, além de diversos outros parceiros.
O Santos & Região Convention and Visitors Bureau está junto da Setur nessa
iniciativa e seu Presidente, o Sr. Alex Mendes, participará da reunião em Brasília.
O Sr.  Presidente informou ter participado de uma reunião com a CVC para a
criação de um pacote sobre Santos, por meio de uma mídia compartilhada, cujo
custo está estimado em quinhentos mil reais, a ser dividido meio a meio entre a
Secretaria de Turismo e a CVC. Assim, a maior operadora de turismo do Brasil,
teria  um  excelente  material  para  oferecer  Santos  como  destino  turístico,
oferecendo pacotes com transporte, hospedagem, city tour etc. 

Sobre  o  ítem  seguinte  da  pauta,  Balanço  da  Temporada  de  Verão,  o  Sr.
Presidente solicitou que o Sr. Adilson Durante Filho apresentasse o relatório para
posteriores comentários. De modo geral, comparando as temporadas 2013/2014
e 2014/2015, praticamente todos os equipamentos apresentaram crescimento do
número  de  visitantes.  Os  PITs  também tiveram maior  procura,  bem como  o
bonde  e  o  acesso  às  redes  sociais  mantidas  pela  Setur.  O  Sr.  Presidente
acrescentou que no Reveillón, vários hotéis estavam com 100% de lotação e isso
talvez se deva à divulgação da apresentação do espetáculo realizado na orla,
sendo que Santos foi uma das poucas cidades não capitais a ter sua queima de
fogos  exibida  pela  Rede  Globo  de  Televisão  para  todo  o  país.  O  Sr.  Adilson
também comentou que a taxa de ocupação dos hotéis apresentou pequena queda
no  período  do  carnaval,  notadamente  em  razão  das  chuvas  que  caíram  no
período. Por outro lado, o bonde turístico quebrou seu recorde de passageiros por
duas vezes em duas semanas, chegando a transportar 1.369 passageiros em um
único dia. Sobre a temporada de cruzeiros marítimos, o Sr. Adilson informou que
durante a temporada 2014/2015 houve mais atracações e um maior número de
passageiros,  em  comparação  à  temporada  2013/2014.  Tal  fato  deve-se  ao
retorno  dos  mini-cruzeiros  que  proporcionaram  um  aumento  de
aproximadamente 11% do total de passageiros, em que pese a diminuição do
número de navios em trânsito e, consequentemente, das atracações de navios
em trânsito. 

Sobre os bondes, o Sr. Presidente falou que o bonde doado pela cidade japonesa
de Nagasaki  deverá chegar  em junho,  comentou  sobre  o  sucesso  do projeto
BondeBrincar, especialmente o que foi realizado na segunda-feira de carnaval,
prevendo uma maior atividade em 2015 e manifestou a ideia de que o bonde
passe  a  ser  integrado  ao  sistema  de  transporte  público,  sendo  as  viagens
turísticas realizadas no fim da tarde  e aos fins de semana. 

Sobre o ítem Assuntos Gerais, nenhum Conselheiro se manifestou. Assim sendo,
às dezessete horas e três minutos, foi encerrada a reunião.

Justificou a ausência o conselheiro William José Périco (ABAV)



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

Adilson Durante Filho (Setur)_______________________________________
Angela Galletta (Monte Serrat) ______________________________________
Archyley Pombal Camboim (SinHoRes)________________________________
Cláudio Rogério Vaz de Lorena ______________________________________
Francisco Gomes da Costa Neto (AGEM)_______________________________
Geonísio Aguiar (Setur)____________________________________________
Guilherme de Mello Mauger (CDLSP)__________________________________
Luiz Alcino P. Carvalho (Sedurb) ____________________________________
Luiz Dias Guimarães (Setur) _______________________________________
Maria Leonor de Oliveira (Sindegtur) _________________________________
Maria Lucia S. Oliveira (Seduc)______________________________________
Mary Carmen Novoa Durante (ETEC)__________________________________
Miriam Guedes de Azevedo (Setur) __________________________________
Paulo Gonzalez Monteiro (Setur)_____________________________________
Sidney Antonio Verde (Codesp) _____________________________________


