
Ata da 103ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo

Às quinze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e seis de setembro de dois
mil  e  catorze,  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  103ª
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo.

O  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Turismo,  Sr.  Luiz  Dias  Guimarães,
perguntou se todos haviam recebido e lido a ata da última reunião e se todos
estavam de acordo. Foi pedida a dispensa da leitura da ata que foi aprovada por
todos.

Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a inversão da pauta para que o Sr. Elcio
Secomandi fizesse uma breve apresentação sobre o seu trabalho em Educação
Patrimonial, especialmente voltado à preservação, divulgação e conhecimento das
fortificações da região. 

Na sequência o Sr. Presidente falou sobre o Museu Pelé e a pesquisa com seus
visitantes após a Copa do Mundo. Foi verificado que ¼ dos visitantes vieram a
Santos atraídas pelo Museu. 97% dos entrevistados avaliaram o museu como
excelente  ou  bom.  Constatou-se,  também,  um  grande  número  de  visitantes
estrangeiros, dos mais variados países, incluindo Grécia e Iraque. Com o início da
próxima temporada de cruzeiros será realizada uma nova pesquisa, onde espera-
se um resultado positivo para turismo de lazer, estimulado pelo Museu. O Sr.
Presidente  informou  que  diversos  grupos  empresariais  têm  procurado  a
Secretaria de Turismo para manifestar a intenção de construir novoshotéis na
cidade. Outra informação importante foi que a Unifesp, com o apoio da Setur e do
Santos e Região Convention & Visitors Bureau, conseguiu superar Campinas e
promoverá em julho de 2016 um Congresso Internacional de Medicina Aplicada
ao Esporte, onde serão esperados entre 2.000 e 4.000 participantes de diversas
partes do Mundo. Trata-se de um evento que é realizado em intervalos de quatro
anos,  sempre  no  país-sede  das  Olimpíadas.  Também  relacionado  aos  Jogos
Olímpicos, Santos se habilitou a receber delegações estrangeiras para o período
de preparação que antecede ao evento. A cidade está credenciada para isso e
possui  características  geográficas  e  climáticas  semelhantes  ao  Rio  de  janeiro,
sede dos jogos, o que permitirá uma melhor aclimatação e treinamento pra os
atletas. 

Sobre os bondes, o Sr. Presidente informou que a Setur tem um calendário de
atividades, criação de novos produtos, além da aquisição de novos veículos. Foi
firmada parceria com o Museu do Café, para colocar em circulação, proavelmente
em dezembro,  o  Bonde  Café,  único  no  gênero  na  América  Latina.  A  cidade
receberá, formalmente, em outubro, o bonde doado por Nagasaki, cidade-irmã de
Santos, além da recuperação de outros bondes que se encontram nas oficinas da
CET, como o “Gilda” e o bonde-restaurante. Outra boa notícia foi que o bonde
turístico recebeu do Trip Advisor o Selo de Excelência. Visando atender o público
infantil, a Setur lançou o Bonde Brincar, onde o bonde “camarão” é decorado com
alegorias  e  animadores  fantasiados  divertem  as  crianças  durante  o  passeio.
Trata-se de uma ação que será realizada por três semanas, encerrando no dia
das crianças, 12 de outubro, podendo ser repetida em outras oportunidades.  O
Sr. Presidente acrescentou que, diante do excesso de veículos na cidade, está



sendo pensada a possibilidade do bonde ser utilizado como transporte público no
Centro Histórico, em integração ao VLT. 
Sem que ninguém mais  quisesse fazer  uso da palavra,  o  Sr.  Luiz  Guimarães
agradeceu  presença de todos e encerrou a reunião às 16h50.

Justificaram a ausência os conselheiros Brasil Cotta Jr (Ciesp) e Rosa Tamizari
(Etec Ar. Ferreira).

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

Alexandre Nunes Affonso (S&RCVB)__________________________________
Ana Lucia Santos (Siedi)___________________________________________
Angelica Pimentel (Semes)_________________________________________
Archyley Pombal Corrêa (SinHoRess)_________________________________
Elcio Rogerio Secomandi (Funceb)___________________________________
Elizabete C. B. Silva (Seduc)________________________________________
Fernando Chagas (Sefin)___________________________________________
Guilherme de Mello Mauger (CDLS)___________________________________
João Gomes (Codesp)_____________________________________________
Luiz Dias Guimarães (Setur) ________________________________________
Marcela Alessandra Bozzella (Setur)__________________________________ 
Marcus Vinícius Rosa (CDL-Santos)___________________________________
Maria Lucia S. Oliveira (Seduc)______________________________________
Michele Divino (Sebrae)____________________________________________
Paulo Gonzalez Monteiro (Setur)_____________________________________
Renata Barrocas (Unisantos) _______________________________________
Sidney Verde (Codesp)____________________________________________


