
Ata da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 
Turismo

Às quinze horas e vinte e treze minutos do dia vinte e cinco de 
fevereiro de dois mil e dez, 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 58ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 
Turismo.
A sra. Wânia Seixas, presidente do Conselho Municipal de Turismo, 
abriu  os  trabalhos  agradecendo  a  presença  de  todos  os 
conselheiros e demais presentes. Em seguida, propôs a liberação 
da leitura da ata da reunião anterior, que foi aceita. E, em consulta 
aos conselheiros presentes sobre a aprovação da ata da reunião 
anterior, teve a redação aceita sem ressalvas. 
A seguir, de acordo com a pauta, o assunto foi a programação de 
verão 2009/2010:

A presidente  também esclareceu  algumas definições da Câmara 
Temática  de  Turismo  para  o  formato  geral  da  programação  do 
evento: O Fórum acontecerá no Teatro Guarany, dias 08 e 09 de 
março  de  2010.  Wânia  sugeriu  a  apresentação  do  case 
Gramado/Serras Gaúchas e do case Bahia, como estado, erlatando 
as  experiências  e  dificuldades  enfrentadas.  Ela  também sugeriu, 
para a programação do evento,  o convite ao Ministério do Turismo, 
para  a  realização  de  uma  palestra  sobre  o  processo  de 
regionalização do turismo assim como a realização de uma semana 
de encontros reflexivos e de troca de experiências e estudo de caso 
entre os titulares das secretarias dos nove municípios para que haja 
uma  melhor  compreensão  da  realidade  da  nossa  região.  Wânia 
esclareceu que, no âmbito das propostas enviadas pelo Sadao, a 
SETUR  está  realizando  um  convênio  com  a  SPTurismo  para  a 
Capacitação  de  professores  da  Rede  Municipal,  em  turismo,  no 
seguinte formato: Os técnicos do SPTurismo colaboram  na parte 
teoria do curso e os técnicos da Setur colaboram na parte prática, 
com atividades de campo e visitas técnicas pela cidade.

Em  seguida,  o  cons.  José  Manuel,  representante  da  FAMS  – 
Fundação Arquivo e Memória de Santos, lembrou a todos que há 
cerca de 6 anos atrás, foi lançado, pela Seplan em parceria com a 
Seduc,  um jogo virtual,  com diferentes níveis de dificuldade, que 



tem como base de informação,  os assuntos da grade do ensino 
fundamental, e que, no seu desenvolvimento, percorre os locais de 
interesse turístico da nossa cidade, que integram a Linha Conheça 
Santos.
A  cons.  suplente,  Sylvia  Rovai,  representante  da  Secretaria  de 
Obras, comentou a linguagem da campanha nacional do Ministério 
do  Turismo:  alguém  vai  ganhar  um  milhão..  que  está  sendo 
veiculada em rádio e televisão atualmente.   
Wânia, novamente, pediu a todos que participassem  na elaboração 
de sugestões e idéias para a promoção de ações que contribuam 
para a consolidação do processo de metropolização da região. E 
também  propôs  a  todos  o  encaminhamento,  em  nome  deste 
Conselho,  à  AGEM, para a  realização de um Fórum,  de caráter 
estritamente técnico, destinado aos titulares de turismo das cidades 
da  região,  para  estudo  de  casos,  buscando  o  diálogo  e  a 
socialização das experiências em cada município.

Em seguida, o cons. José Manuel perguntou sobre o andamento na 
elaboração do calendário regional de eventos, pela AGEM, ao que, 
foi esclarecido sobre o alto grau de complexidade na compilação 
das informações em virtude das diferenças de realidade entre os 
nove municípios e, assim como na  obtenção de informações para a 
realização do trabalho.
Em seguida, de acordo com a ordem da pauta, Wânia falou sobre 
as ações em parceria com o Ministério do Turismo, como a visita 
técnica  de  pessoal  (Jurema  e  Francisca)  encarregado  do 
planejamento e projetos com o público de terceira idade no Chile, 
em visita recente a Santos. Para uma percepção das possibilidades 
que  Santos  oferece  para  o  desenvolvimento  deste  segmento  do 
turismo.  Inclusive,  estudando  Santos  em  relação  a  outros 
municípios  brasileiros  (O  grupo  esteve  em  Santos,  Guarujá  e 
também em Búzios, no estado do Rio e manifestaram um grande 
encantamento com Santos, pensando o público de terceira idade 
como  uma  iniciativa  a  partir  da  qual  se  poderão  abrir  novas 
possibilidades de público para o turismo de Santos).
Em seguida,  se acordo com a pauta de Assuntos Gerais, Wânia 
convidou a todos para a exposição no Orquidário, com acesso pela 
rua Cyra.
Montada  no  ripado,  em doze  painéis,  explicativos  da  história  do 
parque, suas origens do parque indígena de Júlio Conceição até as 
perspectivas  (intervençòes  previstas  e  as  novidades  no  projeto), 
como  o  jardim  sensorial.  Sendo  a  meta  de  abertura  do 



equipamento, a data do aniversário da cidade no próximo ano, de 
2010.
Wânia falou sobre o cotidiano do parque durante as obras, o stress 
dos animais e sobre o desafio  burocrático pela gestão de várias 
fontes diferentes de recursos financeiros.
Wânia, a seguir,  chamou Marcelo Fachada, chefe do departamento 
de Atividades Turísticas, que falou sobre o RoadShow que virá a 
Santos,  dando detalhes do  veículo  e  do  evento,  como um todo. 
Uma Campanha do Ministério do Turismo, realizada com o circuito 
de  uma  carreta  de  35  toneladas,  com  o  intuito  de  incentivar  o 
público a deslocamentos pelo próprio país, e Santos como destino 
de sol e praia.
Houveram perguntas sobre o processo de escolha do local e sobre 
a contratação de empresa especializada na produção de eventos.
Wânia  também  falou  da  iniciativa  do  Shopping  Miramar  na 
disponibilização  de  duas  lojas  para  realização  de  um  evento 
integrado neste Natal, com o tradicional Papai Noel no espaço de 
uma loja e uma parceria Seman, Ibama, Greenpeace e Setur, na 
reedição da nossa Cartilha.
Em seguida, Wânia também trouxe esclarecimentos sobre Santos 
como município indutor de turismo no estado e falou sobre a visita 
dos  pesquisadores  da  FGV.  Foram feitas  diversas  entrevistas  e 
Santos aparece oferecendo uma estrutura que a cidade do Rio de 
Janeiro ainda busca, como a Linha Turistica com guias, sinalização 
bilingue  e  PITs.  Um  outro  assunto  foi  o  reconhecimento  pela 
atuação da Santos Film Comission.
Ainda em Assuntos Gerais, tivemos alguns esclarecimentos sobre a 
publicação recente de duas notas no jornal.

Para  a  data  da  próxima  reunião  foi  proposta  a  data  de  15  de 
dezembro,  às  quinze  horas,  neste  mesmo  endereço,  tendo  sido 
aprovada  por  unanimidade.  Em  relação  a  pauta  foi  proposta  a 
apresentação de um levantamento do que foi realizado neste ano, 
com um panorama em power-point, sendo elaborado inclusive, um 
resumo das principais notícias. Num evento mais festivo. 
A presidente Wânia Seixas finalizou a reunião por volta das 16h17, 
agradecendo a presença de todos.
Compareceram a reunião os conselheiros, suplentes e convidados, 
que assinaram a presente ata:

Antonio Silveira Neto _____________________________________
Claudia Toledo Alves _____________________________________ 
Fábio Mortari ___________________________________________



Fernando F. M. Silva  ____________________________________
José Lopes Rodrigues ____________________________________
José Manuel C. Alves ____________________________________
Marcelo Fachada ________________________________________
Marco Fortes ___________________________________________
Maria Leonor Oliveira ____________________________________
Miriam Guedes _________________________________________
Ney Caldatto   __________________________________________
Regina M. Coelho _______________________________________
Romilda Lorenzo ________________________________________ 
Salvador G. Lopes _______________________________________
Sylvia Rovai ____________________________________________ 
Wânia Seixas _____________________________________ _____


