
Ata da 97ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de setembro 
de dois mil e treze, na sala de aula do Restaurante-Escola de Santos, no edifício 
da Antiga Estação do Valongo, sede da Secretaria de Turismo de Santos, situado 
no Largo Marquês de Monte Alegre, s/nº – Santos, SP, realizou-se a 97ª Reunião 
Ordinária do Conselho Municipal de Turismo.

O  Sr.  Luiz  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.  Em seguida,  o  Sr.  Presidente  fez  uma 
explanação sobre  o futuro  Museu Pelé,  cuja  obra  civil  está 80% (oitenta  por 
cento) concluída. Até o presente momento, a Oscip (Organização da Sociedade 
Civil  de  Interesse  Público)  AmaBrasil,  contratada  para  captar  e  gerenciar  os 
recursos  necessários para a implantação do projeto,  obteve aproximadamente 
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), sendo R$10.000.000,00 (dez milhões 
de  reais)  do  BNDES  e  R$20.000.000,00  (vinte  milhões  de  reais)  captados 
principalmente por meio da Lei Rouanet por várias empresas que se beneficiaram 
da renúncia  fiscal  do Imposto de Renda. Também teve uma pequena parcela 
arrecadada por meio do Proac Estadual, que beneficia as empresas com créditos 
de  ICMS e cerca  de  R$2.000.000,00  (dois  milhões  de  reais)  doados  por 
empresas, sem qualquer tipo de incentivo fiscal. 

Explicou o Sr. Presidente tratar-se de uma obra complicada, por 
uma série de dificuldades técnicas como, por exemplo,  o solo que exige uma 
fundação mais profunda, além das paredes que estavam bastante comprometidas 
em função de tratar-se de um imóvel do século XIX que sofreu dois incêndios, em 
1985 e 1992. Ressaltou que é uma obra prioritária para a atual administração, 
merecendo  total  atenção  do  Prefeito  Paulo  Alexandre  Barbosa.  Segundo  o 
cronograma físico-financeiro, a obra está em dia mas sem espaço para atrasos, 
devendo ser entregue até janeiro, quando, a partir de então, será realizada a 
parte da museologia, já contratada e em fase de planejamento. A inauguração 
está prevista para vinte dias antes da abertura da Copa do Mundo Fifa 2014, que 
ocorrerá  no  dia  12  de  junho.  Porém,  disse  o  Sr.  Presidente,  ainda  faltam 
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para a finalização do projeto, sendo 
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para a obra física e R$10.000.000,00 
(dez milhões de reais) para a museologia. Assim sendo, O Sr. Luiz Guimarães e o 
Sr. Prefeito reuniram-se há duas semanas com o Sr. Governador do Estado de 
São  Paulo,  Geraldo  Alckmin,  na Capital  Paulista  e  há  poucos  dias  com o  Sr. 
Ministro  do  Turismo,  Gastão  Vieira,  em Brasília.  Ambos  comprometeram-se  a 
conseguir mais verbas para concluir as obras e a implantação do museu, pois 
declararam  ter  consciência  da  grande  importância  do  equipamento  para  o 
desenvolvimento turístico nacional. 

Abordando o ítem “Assuntos Gerais”, o Sr. Presidente afirmou que 
de  nada  adianta  divulgar  Santos  se  não  existirem  pacotes  em  agências  de 
viagens incluindo a cidade. Os sites de compras têm sido muito úteis, como por 
exemplo o Booking,  o Decolar,  a CVC, o Trip Advisor,  entre outros, com uma 
ótima divulgação e avaliação das atrações locais, além de hotéis e restaurantes. 
Porém, para o turista que não tem o hábito de consultar sites, por iniciativa da 
Aprecesp, foi feita uma reunião em Ilhabela com o Sr. André Mesquita, Diretor da 
TAM  Viagens,  interessado  em  elaborar  um  pacote  da  nossa  região. 
Posteriormente o Sr. Mesquita veio a Santos e reuniu-se com hoteleiros, pessoal 
do receptivo e restaurantes. Foi feito um acordo, no qual a TAM Viagens montou 



um pacote onde se vende Santos, São Vicente e Guarujá e outro com atenção 
para  Santos  e  Ilhabela.  Acredita-se  que  em  um  mês  os  pacotes  estarão 
disponíveis. 

Outro assunto abordado foi a Copa do Mundo FIFA 2014. Com as 
últimas rodadas, novas seleções garantiram classificação. Recentemente Santos 
foi  visitada  pelas  delegações  da  Austrália,  Colômbia,  Áustria  e  esta  semana 
receberá  a  da  Costa  Rica.  Santos  continua  interessada  em  receber  alguma 
seleção e está  se preparando para tal  fim. No próximo dia 30 haverá a aula 
inaugural  do curso de inglês oferecido a servidores municipais e dia 16 terão 
início as classes de espanhol. 

Sem que mais ninguém fizesse uso da palavra, o Sr. Presidente 
declarou  encerrada  a  reunião  e  todos  dirigiram-se  ao  conteiro  de  obras  das 
futuras instalações do Museu Pelé, onde o Sr. Ney Caldatto, arquiteto responsável 
pela obra, monitorou uma visita técnica, esclarecendo detalhes e características 
do empreendimento, respondendo diversos questionamentos dos Conselheiros.

Justificaram ausência os Srs. Mauricio Uehara e Ivson Teixeira da 
Rocha (CET), Eduardo Speeden (Sefin), Rosa Maria Tamizari e Marília Canabate 
(ETEC Aristóteles Ferreira), Angélica Maria Vasques Pimentel (Semes) e Fernando 
Francisco Moreira da Silva (Abeoc).

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

Altemar Novais Souza (Sinthoress)___________________________________
Ana Lucia Santos (Siedi)___________________________________________
Ângela Galletta (Monte Serrat)______________________________________
Brasil Cotta Jr (Ciesp)_____________________________________________
Claudio Rogério Vaz de Lorena (FAMS)________________________________
Cynthia Garrido Ferreira (Sebrae)____________________________________
Emerson Kohatsu (Delegacia do Porto)________________________________
Francisco Gomes da Costa Neto (Agem)_______________________________
João Gomes Ribeiro Neto (Codesp)___________________________________
João Manuel Picado (Defisco)_______________________________________
Juliana Menezes (SRCVB)__________________________________________
Luana Li Yi Ng (Seseg)____________________________________________
Luiz Alcino Pereira de Carvalho (Sedurb)______________________________
Luiz Dias Guimarães (Setur)________________________________________
Marcela Bozzella (Setur)___________________________________________
Marcus Vinicius Rosa (CDL Santos)___________________________________
Maria Leonor Oliveira (Sindegtur)____________________________________
Maria Lucia de Souza Oliveira (Seduc)________________________________
Mauro Raposo Jr. (SESC)___________________________________________
Miriam Guedes de Azevedo (Setur)___________________________________
Paulo Gonzalez Monteiro (Setur)_____________________________________
Paulo Vallejo (Monte Serrat)________________________________________
Renata Barrocas (UniSantos)________________________________________
Sidney A. Verde (Codesp)__________________________________________


