
Ata da 92ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e seis de março de dois mil e treze, 
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 92ª Reunião Ordinária  do Conselho Municipal  de 
Turismo.

O Sr. Luiz Dias Guimarães, Presidente do Conselho Municipal de Turismo e Secretário 
de Turismo de Santos, abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos e propôs 
a liberação da leitura da ata da reunião anterior, que teve a redação aceita sem 
ressalvas. 

O Presidente Luiz Guimarães iniciou a reunião solicitando a suspensão do ítem 3 da 
pauta,  Resultados  da  pesquisa  do  carnaval  2013,  tendo  em vista  que  o  assunto 
carece de maior estudo e será apresentado oportunamente. O Sr. Presidente também 
solicitou a inversão da pauta, discutindo-se inicialmente o ítem 4, Assunto Gerais, 
tendo em vista que gostaria  de esperar a chegada do Sr.  Fernando Silva para a 
discussão do ítem 2, incluído na pauta a seu pedido. Posteriormente à reunião, foi 
lida  mensagem  do  Sr.  Fernando  Silva,  enviada  no  sábado  anterior,  dia  23/03, 
justificando sua ausência por motivo de viagem.

O Sr. Presidente informou que entre os dias 02 e 04 de abril próximo será realizado 
no  Mendes  Convention  Center  o  Congresso  de  Municípios  Paulistas,  com  a 
participação de aproximadamente  5.000 pessoas,  4 a 5 Ministros,  Governador do 
Estado de São Paulo etc. Existe a perspectiva de se manter o Congresso em Santos 
pelos próximos quatro anos, o que beneficiaria a rede hoteleira e o comércio em 
geral.  Informou,  também,  que  o  Santos  e  Região  Convention  &  Visitors  Bureau, 
SRCVB, produzirá folheteria e realizará ação promocional para descontos. No local 
haverá estande da Setur e um balcão da Central de Receptivo.

Outro assunto abordado foi  a realização de atividades para os meses de junho e 
julho,  ocasião  que  a  cidade  recebe  um  fluxo  reduzido  de  turistas.  Na  primeira 
quinzena de julho será realizado o já tradicional Fitness. Na segunda quinzena, na 
Estação do Valongo, acontecerá a Exposição de Motos Clássicas. Na mesma ocasião 
ocorrerá,  pela  primeira  vez  em  Santos,  uma  etapa  do  Hero  Cross,  prova  de 
resistência, força e agilidade, nos moldes do extinto  programa de TV “No Limite”, 
sendo que a etapa santista será a primeira no Mundo a apresentar um circuito misto 
urbano-praias. Também está prevista a realização do Festival da Colônia Portuguesa 
e o Festival  Japonês.  Ambos ocorrerão na área da Arena Santos,  aproveitando a 
estrutura da Festa Inverno, que será antecipada para junho. O Festival “Portugal é 
Aqui”  acontecerá  entre  os  dias  7  e  9  de junho  e  o  Festival  Japonês,  no  fim  de 
semana subsequente. 

O Sr. Luiz Guimarães comentou que esteve em Miami,  participando do SeaTrade, 
acompanhado da Srª Sueli Martinez, da Concais. Na próxima semana se reunirá com 
a direção da MSC, a fim de tratar da compra de pacotes turísticos com pernoite na 
cidade.

A Srª Sueli  Martinez aproveitou para informar que esta temporada registrou 240 
taxistas passeando com turistas em Santos, o que a seu ver é um número bastante 
positivo.



Encerrada esta parte  da reunião,  o  Sr.  Presidente  passou ao ítem 2 da  pauta  e 
solicitou que a Srª. Rita Navarro, Chefe do Departamento de Receitas de Secretaria 
Municipal de Finanças – Sefin – fizesse sua análise sobre a Lei Complementar nº 207, 
de 27/12/1995, que estabelece normas e condições para a instalação localização e 
funcionamento de feiras e exposições de indústria, comércio, prestação de serviços e 
similares com vendas a varejo e por atacado no município de Santos.

Durante sua explanação, a Srª. Rita Navarro orientou sobre a forma correta de se 
adequar  à  lei  e  frisou  que  neste  momento  apenas  três  estabelecimentos  estão 
regularizados para receber feiras e/ou exposições: São eles o Mendes Convention 
Center, o Clube de Regatas Vasco da Gama, cujo alvará foi expedido há menos de 
uma semana e o Colégio do carmo, na Ponta da Praia. Após a apresentação, vários 
presentes  fizeram  questionamentos  sobre  a  interpretação  da  lei  e  tiveram  suas 
dúvidas esclarecidas. 

Após a fala da Srª. Rita, sem que ninguém mais fizesse uso da palavra, o Presidente 
Luiz Guimarães finalizou a reunião por volta das 17h10, agradecendo a presença de 
todos.

Além do Sr. Fernando Silva, justificaram ausência os conselheiros Sr. José Alonso 
Junior, da Unisantos, Srª. Valéria Pimentado Nascimento, da Seas e José Octávio de 
Souza, da Associação Comercial de Santos.

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

Amélia Fernandez Gonzalez _______________________________________________
Ana Lucia Rezende ______________________________________________________
Ana Lucia Santos _______________________________________________________
Brasil Cotta Junior ______________________________________________________
Christoforo Kabbach _____________________________________________________
Cláudio Rogério Vaz Lorena _______________________________________________
Cynthia Garrido Ferreira __________________________________________________
Elcio Rogerio Secomandi _________________________________________________
Elizabete Silva _________________________________________________________
Guilherme de Mello Mauger _______________________________________________
Ivson Rocha ___________________________________________________________
João Manuel L. Picado ___________________________________________________
José Paiva ____________________________________________________________
Luiz Alcino P. Carvalho ___________________________________________________
Marcelo Rovai __________________________________________________________
Marcus Vinicius Rosa ____________________________________________________
Maria Regina Marcolino __________________________________________________
Mauro Raposo Jr _______________________________________________________
Paulo Gonzalez Monteiro _________________________________________________
Renata Simões _________________________________________________________
Rita de Cássia Navarro ___________________________________________________
Romilda Lorenzo Timan __________________________________________________
Rosângela Bampa Schattan _______________________________________________
Sidney Antonio Verde ____________________________________________________
Sueli Martinez __________________________________________________________


