
ATA  DA  88ª   REUNIÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

 30 de outubro de 2012

Às quinze horas e trinta minutos do dia 30 de outubro de dois mil e 
doze,  nas  dependências  da  sala  de  reuniões  do  Sindicato  de  Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira, à 
Av.  Conselheiro  Nébias,  365  –  Santos/SP,  realizou-se  a  88ª  Reunião 
Ordinária do Conselho Municipal de Turismo.

A Srª.  Wânia  Seixas,  Presidente  do  Comtur,  abriu  os  trabalhos 
agradecendo a  presença  de todos e  questionou se  havia  alguma dúvida 
relacionada  à  ata  da  reunião  anterior.  Sendo  negativa  a  resposta  dos 
presentes  sugeriu  a  dispensa  da  leitura  da  mesma,  sendo  aprovada  por 
unanimidade.

Seguindo a  Ordem do Dia, a Srª. Wânia abordou o tema Temporada / 
Cruzeiros. Procurando melhorar a prestação de serviços de taxi, verificou-
se  a  necessidade  de  um local  mais  adequado  para  estacionamento  dos 
mesmos, sendo que há conversações com a Concais e empresas do entorno 
para a liberação de cerca de 20 (vinte) vagas sob o viaduto existente nas 
proximidades  da  imagem  de  Nossa  Senhora  de  Fátima,  popularmente 
conhecida como “A Santa”.

A temporada 2012/2013 será um pouco menor, iniciando em 09/11 e 
terminando em 22/04. Haverá menos escalas, porém virão navios maiores 
fazendo com que o número de passageiros seja aumentado, ultrapassando a 
marca de 1 milhão de pessoas, entre embarque, desembarque e trânsito. 
Aportarão em Santos pela primeira  vez os navios MSC Fantasia,  MSC 
Magnífica, Costa Favolosa e Costa Fascinosa. Outra característica é que 
dos  21  navios  que  atracarão  em  Santos,  11  serão  regulares  e  10  em 
trânsito,  o  que é  mais  interessante  para  o  comércio  local,  visto  que os 
passageiros saem do navio e passeiam pela cidade. Além do mais serão 
privilegiados  os  cruzeiros  maiores,  de  aproximadamente  uma  semana, 
sendo que  os  minicruzeiros  de fim de semana serão  poucos.  Lembrou, 
também, a Srª. Wânia que no dia 9 de fevereiro, em que pesem os esforços 
para evitar tal situação, passarão pelo porto 8 (oito) navios.

A Srª.  Wânia  lembrou  que  este  ano não haverá  mais  o  programa 
Santos Todos A Bordo, pois há apenas uma rota para os ônibus que se 
dirigem  ao  Concais,  diferentemente  dos  anos  anteriores  que  foram 
marcados pela construção da Avenida Perimetral, obrigando os veículos a 
circular pela cidade.



A Srª  Sueli  Martinez,  da  Concais,  informou  que  serão  instaladas 
novas placas de indicação de trânsito, separando o acesso de ônibus, vans e 
carros  de  passeio.  A Codesp  confeccionou  as  placas  e  a  CET  ficou 
responsável pela instalação das mesmas. 

Pedindo  a  palavra,  o  Sr.  Paiva,  do  restaurante  Quinta  da  XV, 
informou  que  a  Liga  Gourmet  gostaria  de  divulgar  os  restaurantes 
associados para os passageiros dos navios, mas não são permitidos pela 
Concais. A Srª. Marinilza, do SRCVB, disse que o estande do Bureau, na 
Concais,  está  disponível  para  seus  associados.  Posteriormente,  com  a 
chegada  da  Srª.  Sueli  Martinez  foi  sugerido  que  o  material  fosse 
distribuído pelo estande da Secretaria de Turismo – Setur, sendo que o Sr. 
Marcelo Fachada afirmou não haver nenhum impedimento para tal, visto 
que se trata de informação ao turista.

Dando sequência à Ordem do Dia, a Srª Wânia falou sobre o Portal 
de  Turismo,  www.turismosantos.com.br  ,   ressaltando  que  neste  mês  de 
outubro, até o dia 29, houve mais de 32 mil acessos, superando a média de 
mil  acessos  diários.  Além  do  aumento  de  visitantes  ao  Portal,  outros 
fatores merecem destaque: Os acessos são provenientes, em sua maioria, 
do Brasil,  Ucrânia,  Portugal,  Chile,  Argentina e Alemanha.  Segundo os 
dados estatísticos,  66,12% dos visitantes acessam o site diretamente pelo 
navegador,  17,59% pelo  Google  e  6,96% pelo  Portal  da  Prefeitura  de 
Santos.  A Srª.  Wânia  também pediu  que  houvesse  um estímulo,  pelos 
comerciantes, para que seus clientes interajam com o site, escrevendo na 
seção “Fui e Gostei”, de modo que os mesmos sejam estimulados por meio 
de promoções ou o que for mais interessante. Finalizando este assunto, a 
Srª Wânia anunciou que o Portal do Turismo já tem disponível sua versão 
“mobile” para acesso por aparelhos celulares e tablets.

Abordando o próximo ítem da pauta, a Srª Wânia falou sobre a Copa 
do Mundo 2014, sendo que Santos é uma Cidade Base e poderá receber até 
duas seleções. O Sr. Marco Antonio disse que a cidade recebeu a visita de 
representantes das seleções do México e da Grécia, sendo que esta gostou 
muito do que viu, principalmente das acomodações do Parque Balneário 
Hotel, do CT do Santos Futebol Clube e da Vila Belmiro. Ainda sobre o 
tema, o Sr. Paiva informou que a empresa Santos Orgânicos já tem seus 
produtos  comercializados  na  rede  Pão  de  Açúcar,  sendo  que  o  Grupo 
pretende oferecê-los durante a Copa do Mundo.

Seguindo  a  reunião,  a  Srª  Wânia  falou  sobre  o  tema  Roteiro  / 
Paquetá. Informou que membros da Secretaria de Turismo realizaram um 
levantamento  histórico-arquitetônico  das  sepulturas  do  cemitério  do 

http://www.turismosantos.com.br/


Paquetá, o mais antigo da cidade, com a finalidade de se criar um roteiro 
turístico de visitação, nos moldes de outros cemitérios bastante visitados 
como  o  da  Recoleta,  em Buenos  Aires,  na  Argentina.  Ressaltou  a  Srª 
Wânia que o local necessita de uma série de melhorias, como segurança, 
sanitários públicos, acessibilidade etc. Pretende-se iniciar a visitação em 
um futuro breve mas somente após a implantação das melhorias, ou seja, 
não há previsão de data.

No  ítem Assuntos  Gerais,  o  Sr.  Fernando  Silva,  representante  da 
ABEOC, pediu a palavra e classificou como “deplorável” a forma como o 
turista  é  recebido  pelos  taxistas,  com  veículos  fedidos,  sem  ar-
condicionado e motoristas de chinelo e bermuda. Diante de tal afirmação, 
o  Sr.  Guerra,  representante  do  Sindicato  dos  Taxistas,  afirmou  que  é 
importante essa colocação, que sobre os trajes e os veículos é necessária 
uma alteração no decreto municipal que regula a atividade dos taxistas, 
sendo que o ´que está em vigor data de 1988 e necessita uma atualização. 
Na sequência, o Sr. Paiva citou, novamente, a situação da população de rua 
no Centro Histórico. Informou que nada melhorou desde a última reunião e 
que está pensando em solicitar a intervenção do Ministério Público. A Srª 
Maria  Regina,  representante  da  Polícia  Militar,  citou  as  dificuldades 
encontradas pela corporação no que se refere aos moradores de rua, visto 
que  a  PM  apenas  poderia  atuar  no  caso  de  delitos  cometidos  pelos 
mesmos. Neste caso, a Secretaria de Ação Social é que deveria agir. Assim 
sendo,  foi  determinado que seria  marcada uma reunião,  com a máxima 
urgência, entre Setur, Seas, Secretaria de Segurança e Polícia Militar.

Às 17h00, sem que ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, a Srª 
Wânia  Seixas  encerrou  a  reunião  e  agradeceu  a  presença  de  todos  os 
presentes.
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