
Ata da 109ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo

Às quinze horas e trinta minutos do dia 26 de novembro de dois mil e quinze, 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 109ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo.

O Presidente do Conselho Municipal de Turismo, Sr. Luiz Dias Guimarães, perguntou
aos  presentes  se  todos  haviam  recebido  e  lido  a  ata  da  última  reunião  e  se
concordavam com o seu conteúdo. Diante da afirmativa dos conselheiros, foi pedida a
dispensa da leitura da ata, que foi aprovada por todos. 

Na sequência, o Presidente iniciou a reunião lamentando a expectativa negativa para o
próximo ano, por conta da instabilidade econômica brasileira, porém acreditando que
haverá mais interesse por roteiros de praia mais próximos, o que beneficiará Santos,
grande polo receptor de turistas do Estado. Segundo ele, no último fim de semana
prolongado pelo feriado do Dia da Consciência Negra, por exemplo, as estimativas da
rede hoteleira giravam em torno de 64% de ocupação em 16 estabelecimentos, e
fecharam em 69%. O presidente explicou que a crise tem afastado os interessados em
viagens para o exterior e os pacotes para o Nordeste estão caros em função da grande
procura.

O presidente lembrou que a criatividade e as parcerias serão as principais ferramentas
da Setur para driblar as limitações financeiras previstas, tendo em vista o cenário
econômico.  Festival  do  Choro  e  Caipirinha,  projeto  Feijão  na  Rua  aos  sábados,  e
Festival Santos Café em dois finais de semana estão entre as novidades para 2016.
Segundo ele,  o  Festival  do Choro e Caipirinha,  previsto  para abril,  contará com a
colaboração do Clube do Choro e deverá ser realizado durante três dias, no Centro
Histórico,  Aquário  e  Concha  Acústica.  A  intenção  é  aproveitar  essa  modalidade
musical,  uma  das  características  da  Cidade,  agregando-a  à  caipirinha  –  segundo
pesquisas, a bebida teria sido criada em Santos.

Também anunciou que a programação de julho será reforçada com o Santos Jazz
Festival, adiantado em um mês. Já o Carnabonde será realizado no dia 26 de janeiro,
integrando as comemorações de aniversário da Cidade. O presidente informou, ainda,
que três delegações manifestaram interesse em realizar treinamento e ambientação
para os Jogos Olímpicos em Santos, para diversas modalidades, como natação, triatlo,
tiro ao prato, entre outros. 

Em seguida,  elencou,  também,  a  inauguração  dos  hotéis  Comfort,  Ibis  Valongo  e
Novotel.  Segundo  ele,  são  empreendimentos  novos  que  estimularão  a  oferta,
ocasionando tarifas mais competitivas. O presidente informou, ainda, que o Santos &
Região  Convention  &  Visitors  Bureau  tem se  empenhado  em estimular  o  turismo
corporativo,  trazendo eventos  para  a  cidade,  como o  30º  Congresso  Brasileiro  de
Treinamento e Desenvolvimento (CBTD), evento de Recursos Humanos, que resultou
em 100% da taxa de ocupação de alguns hotéis.

O presidente frisou, ainda, que entre os eventos que serão realizados no próximo ano,
está o Congresso Internacional de Ciência, Educação e Medicina Esportiva,  um dos
mais importantes  da área.  Segundo ele,  para o evento,  que ocorre de quatro em
quatro anos no país sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, são esperados cerca de
4 mil  cientistas  de diversas  nacionalidades.  Elucidou,  também, que o Congresso  é
estratégico e da maior importância, visto que será realizado entre os dois eventos
olímpicos. 



O presidente lembrou, também, da homenagem que a escola de samba Grande Rio fará
à cidade de Santos em seu desfile de 2016, que será de grande importância para a
divulgação da cidade. 

Na sequência, ressaltou que a Secretaria de Turismo tem um compromisso com a
revitalização do Centro Histórico e, por conta disso, criou o projeto Happy Centro, que
traz música e diversão para a região. O presidente explicou que esta é uma iniciativa
da Prefeitura junto com comerciantes - a Administração cuida da regulamentação e
segurança dos espaços para as apresentações, e os donos dos restaurantes ficam com
a programação (equipamentos de som e artistas).

Informou, ainda, sobre a instalação de floreiras ao longo do mês de outubro em oito
postes antigos do bulevar da Rua XV de Novembro, com ampliação prevista para o
próximo ano - há ainda dúvidas em relação à qualidade e ao fornecedor das flores. 

Em seguida, o Sr. Cláudio Rogério Vaz de Lorena questionou quanto a possibilidade de
liberação de jogos de azar no Brasil. O presidente se mostrou favorável, informando
que essa é uma discussão que tem avançado nos últimos anos. Segundo ele, está
sendo estudada a autorização para o jogo em certos pólos, em regiões específicas do
país, onde se possa fiscalizar a atividade.

Na sequência, informou que, se tratando da Temporada de Cruzeiros Marítimos, estão
surgindo novos mercados atrativos, como China e Cuba, que tem apresentado um
grande crescimento. Segundo o presidente, por conta da crise do país e dos problemas
encontrados  no campo portuário,  neste  ano  houve  uma redução  na  presença  de
transatlânticos em destinos brasileiros, o que gera uma atração de navios por outras
regiões e destinos internacionais. 

Por outro lado, ressaltou que o total de navios em trânsito passou de sete para dez, o
que  aumenta  a  possibilidade  de  turistas,  sobretudo  estrangeiros,  circulando  e
consumindo na cidade. Constatou, também, que este aumento é muito positivo, e que
torce para que seja uma tendência para as próximas temporadas.

O presidente informou, também, quanto a  uma importante parceria do Museu Pelé
com a companhia de navegação MSC Cruzeiros,  fornecendo desconto de 50% aos
passageiros que visitarem o equipamento. Além disso, comunicou a realização de um
de um city tour com funcionários da Pullmantur, responsáveis pelas vendas de pacotes
de excursões a bordo. Segundo ele, há uma expectativa grande da visita de turistas
estrangeiros dos transatlânticos Marina e Regatta, além dos já tradicionais japoneses
do Asuka.

Ainda a respeito da temporada de Cruzeiros, o presidente informou que o setor de
Cruzeiros  Marítimos  gerou  32  mil  vagas  de  forma  direta  e  indireta  na  última
temporada, conforme apontado pelo estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV),  e  que é provável  que Santos,  pela  sua importância,  seja  responsável  pela
metade desse número.

O principal problema, segundo o presidente, tem sido a questão do aliciamento de
turistas  pelos  funcionários  dos  estacionamentos,  nos  arredores  do  Terminal  de
Passageiros. Lamentou, ainda, que essa atividade cause insegurança e desconforto aos
turistas que chegam para o embarque. Informou, porém, que a Polícia  Militar  e a
Guarda  Municipal  foram alertadas  no sentido  de  reforçar  o  efetivo  no entorno do
Terminal, quando muitos turistas em trânsito saem do local a pé e caminham pelas
proximidades, muitas vezes até o Centro Histórico.



Foi levantada, também, pelos conselheiros, a possibilidade de ser criado um ponto de
ônibus  seletivo  no  Terminal,  a  fim  de  realizar  o  transporte  dos  passageiros  que
queiram visitar a cidade. A esse respeito, o presidente elucidou que a CET quem cuida
dessa  questão,  ressalvando  que  culminaria  em uma  concorrência  desleal  com os
taxistas,  fretamentos  e  agências  de  receptivo.  O  presidente  declarou,  ainda,  que,
quanto mais serviços oferecidos, menos são os problemas de mobilidade urbana dos
cruzeiristas.

O Sr. José Luis Blanco Lorenzo (Central Receptivo) informou, também, que desde julho
está tentando implantar o triciclo Tuq Tuq e não consegue a liberação da CET quanto
aos  pontos  de  parada.  O  presidente  enalteceu  a  iniciativa,  torcendo  pela
regulamentação do meio de transporte, principalmente circulando no Centro Histórico.

Na  sequência,  o  Sr.  Alexandre  Nunes  (SRCVB)  comunicou  que  havia  participado,
naquela manhã, da Frente Parlamentar de Apoio ao Turismo Paulista, na Assembleia
Legislativa, em São Paulo. Segundo ele, foi uma oportunidade de dar sugestões sobre
as necessidades, inclusive sobre vários temas de mobilidade inter-regional.

O  Sr.  José  Luis  lamentou,  ainda,  que  não  há,  em  Santos,  restaurantes  aptos  a
receberem grupos grandes (de 100 a 200 pessoas) de turistas dos transatlânticos.
Segundo  ele,  ao  contrário  de  São  Paulo,  onde  consegue  firmar  parcerias  com
restaurantes,  os da cidade não possuem a estrutura necessária  para  receber essa
quantidade. Informou, também, da dificuldade em encontrar um local com cozinha
internacional, a fim de  ensinar passageiros interessados em conhecer as técnicas da
culinária local.

Em seguida, o Sr. presidente finalizou a reunião por volta das 17h, agradecendo a
presença de todos.

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

Adilson Durante Filho (Setur) ______________________________________
Alexandre Nunes (Bureau) ________________________________________
Archyley Pombal (Sinhores) _______________________________________
Cláudio Rogério Vaz de Lorena _____________________________________
Cristina Athea (Monte Serrat) ______________________________________
Daniela Tineo (Setur) ____________________________________________
Ivson T. da Rocha (CET-Santos) ____________________________________
João Manuel L. Picado (Sefin) ______________________________________
João Paulo Sorensen de Moura (Setur) _______________________________
José Luis Blanco Lorenzo (Central Receptivo) ___________________________
Luana Ni Yi Ng (Seseg) ___________________________________________
Luiz Alcino P. Carvalho (Sedurb) ____________________________________
Luiz Dias Guimarães (Setur) _______________________________________
Marcelo Vallejo Fachada (Setur) ____________________________________
Márcio Luiz Silva Miorim (Sinthoress) _________________________________
Maria Angela Galletta (Secult) ______________________________________
Marcus Vinícius Rosa (CDL Santos) __________________________________
Miriam Guedes de Azevedo (Setur) __________________________________
Paulo Sérgio Brito Franzosi (Sebrae) _________________________________
Rosa Maria Tamizari (Etec Aristóteles) ________________________________
Rosangela Menezes (Setur)_________________________________________
Sidney Antonio Verde (Codesp)______________________________________



Tiago Guedes (Bureau)____________________________________________


