
ATA  DA  89ª   REUNIÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

 29 de novembro de 2012

Às quinze horas e vinte minutos do dia 29 de novembro de dois mil e 
doze,  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  89ª  Reunião 
Ordinária do Conselho Municipal de Turismo.

A Srª.  Wânia  Seixas,  Presidente  do  Comtur,  abriu  os  trabalhos 
agradecendo a  presença  de todos e  questionou se  havia  alguma dúvida 
relacionada  à  ata  da  reunião  anterior.  O  Sr.  Luiz  Carlos  Dieckmann, 
representante  da  Codesp,  solicitou  que  fosse  corrigida  a  informação 
referente  às  placas  de  trânsito  instaladas  no  porto,  referentes  ao 
direcionamento do trânsito ao Concais. A informação correta é que a CET 
projetou, a Concais confeccionou e a Codesp pagou as placas.

Feita a observação, a Srª. Wânia convidou o Sr. Aguinaldo Secco, da 
Secretaria  de Planejamento – Seplan,  a  realizar sua explanação sobre o 
Projeto de Remodelação dos Quiosques da Orla. O Sr. Aguinaldo explicou 
que o projeto levou um ano e meio para ser desenvolvido pois precisou se 
adequar às exigências do Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, do 
Ministério  Público  e  da  SPU –  Secretaria  do  Patrimônio  da  União.  O 
número de permissionários que utilizam os quiosques foi reduzido de 99 
(noventa  e  nove)  para  64  (sessenta  e  quatro),  fazendo  com  que  a 
quantidade  de  quiosques  passasse  de  33  (trinta  e  três,  visto  que  cada 
quiosque abrigava três permissionários e um espaço livre) para 32 (trinta e 
dois, com dois permissionários por quiosque), além das barracas de coco. 
A área  dos  novos  quiosques  não  poderia  ser  maior  que  a  dos  antigos. 
Mesmo assim, cada permissionário passou a ocupar o dobro do espaço 
anteriormente  disponível.  Os  banheiros  públicos  sofreram  pequena 
redução  pois  foi  necessária  a  construção  de  um  banheiro  com 
acessibilidade a deficientes e fraldário, também ocupando a mesma área 
dos  antigos  sanitários  demolidos.  A  disposição  dos  quiosques  foi 
organizada de forma a privilegiar a vista para o mar, reduzindo a área de 
alvenaria e eliminando a poluição visual dos totens de propagandas que 
não  existem  mais.  Outra  informação  do  Sr.  Aguinaldo  foi  de  que  os 
banheiros foram deslocados para as proximidades da ciclovia, sendo que a 
parte  voltada  para  a  avenida da praia  foi  revestida  por  um talude  com 



grama. A mesma construção abriga um depósito coletivo para a guarda de 
material  de  limpeza.  Houve,  também,  o cuidado com as árvores,  todas 
preservadas, assim como com o piso que agora é de cimento, diferente do 
antigo que era desnivelado, de paralelepípedo. Foram construídas diversas 
mesas fixas com bancos e tampos revestidos de granito, o que facilita a 
higienização e limpeza. Estas mesas são de uso público, independente do 
consumo  nos  quiosques.  Os  permissionários  têm  a  autorização  para  a 
colocação de mesas móveis, de madeira, em sua área, para uso exclusivo 
dos  seus  clientes.  Até  o  momento  foi  entregue  o lote  de quiosques  do 
Canal 2, sendo que estão em andamento as obras dos lotes dos canais 3 e 6 
e, em breve, terão início as obras dos quiosques do canal 4. Vale ressaltar 
que os projetos sofrem leves alterações,  de acordo com os problemas e 
dificuldades encontrados e que a execução das obras passa por algumas 
adaptações  visando  resultados  melhores.  Após  a  apresentação  do  Sr. 
Aguinaldo, o Sr. Manuel Picado, da Sefin, enalteceu a ação da PMS que 
proporcionou  aos  permissionários  uma  qualificação  que  possibilitou 
postura  mais  profissional,  bem como a padronização dos equipamentos 
que  serão  utilizados,  visto  que  houve  união  dos  quiosqueiros  para  que 
fossem  adquiridos  coletivamente,  proporcionando,  entre  outras  coisas, 
custo reduzido na compra. 

Na sequência, a Srª Wânia pediu que o Sr. Marco Antonio, da Setur, 
discorresse  sobre  o  Projeto  Roda  São  Paulo.  O  Sr. Marco  disse  que  o 
projeto,  este  ano,  está  com uma  pequena  alteração  comparado  ao  ano 
passado, em virtude da solicitação da Prefeitura de Cubatão em integrar o 
roteiro turístico. Assim, os ônibus vindos de São Vicente terão a opção de 
dirigir-se ao Centro Histórico, passando pelo Memorial das Conquistas do 
Santos Futebol Clube, Museu do Café, Igreja do Valongo, seguindo para o 
Parque  Anilinas,  já  em  Cubatão.  Para  isso,  foi  criado  um  ponto  de 
embarque/desembarque  no  Parque  Roberto  Mario  Santini,  onde  os 
passageiros podem optar em seguir para o Centro Histórico ou pela orla 
em direção ao Guarujá. O projeto terá início em 21 de dezembro e término 
em 03 de fevereiro de 2013 e a tarifa é de R$10,00 (dez reais). Pedindo a 
palavra,  o  Sr.  José  Luís,  da  Central  de  Fretes,  manifestou  seu 
descontentamento com o valor cobrado pelo projeto Roda São Paulo, que é 
subsidiado pelo Governo do Estado prejudicando a atuação das empresas 
particulares. 

Entrando no ítem Assuntos Gerais, a Srª. Wânia falou sobre a visita 
ao  Aquário  de  um  grupo  da  cidade  de  São  Roque,  composto  por 
integrantes da Apace - Associação de Pais de Crianças Especiais da cidade 



de  São  Roque.  O  Sr.  Marco  Antonio  informou  que  foi  organizada  a 
recepção do grupo com a montagem de estrutura na praia, em frente ao 
Aquário, com a instalação de uma tenda fechada, fornecida pela Regional 
da Zona Noroeste – Seserp, utilizada para a troca de roupas e alimentação; 
duas tendas abertas para proteção do sol e apoio, fornecidas pelo Aquário – 
Setur; quatro cadeiras anfíbias para mergulho dos deficientes, fornecidas 
pela Secid; dois monitores com experiência operacional, fornecidos pela 
SMS  -   Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  quatro  canoas  tipo  caiaque, 
fornecidas pela Secretaria Municipal de Esportes - Semes – Projeto Escola 
Municipal de Canoagem, além do Corpo de Bombeiros com os Guarda-
Vidas e da Guarda Municipal. À tarde, houve atividades no Aquário sendo 
as crianças recepcionadas pelos personagens “Pinguim” e “Lobo Marinho” 
que acompanharam os participantes. Posteriormente, foram apresentados 
vídeos  sobre  turismo  e  meio  ambiente,  no  auditório,  seguido  por  uma 
visita monitorada no Parque, sempre com o acompanhamento da equipe de 
educação ambiental do Aquário. 

Após as palavras do Sr. Marco Antonio, o Sr. Paiva comentou que os 
projetos que são divulgados pelo Estado e pela Prefeitura sempre citam de 
forma  privilegiada  a  Bolsa  de  Café.  O  Sr.  Manuel  Picado  discordou 
enfatizando  que  a  PMS  tem  como  “carro-chefe”  o  bonde  e  costuma 
divulgar  vários  outros  pontos de atração da região central.  O Sr.  Paiva 
aproveitou para  agradecer  a  Srª.  Wânia pela realização de uma reunião 
para tratar  da segurança do Centro Histórico,  conforme conversado nas 
reuniões passadas e ressaltou a presença da Polícia Militar e da Guarda 
Municipal, fazendo com que não houvesse nenhum problema significativo.

Em seguida, a Srª. Wânia falou sobre a realização da II Expedição 
Interoceânica,  cujo  início  ocorreu  no  dia  15  de  novembro,  no  Parque 
Roberto Mario Santini e terá duração estimada de 25 (vinte e cinco) dias 
passando pelo Mato Grosso, Rondônia e Acre, com a chegada no Peru, 
ligando, assim, o Oceano Atlântico ao Pacífico. No dia, estavam presentes 
o Embaixador e o Cônsul do Peru, que demonstraram interesse em realizar 
o  evento  anualmente.  A Srª.  Wânia  disse  que  passará  o  contato  dos 
organizadores  ao  Sr.  José  Luís  para  que  participe  da  organização  no 
próximo ano. 

Na  sequência,  A  Srª.  Wânia  comentou  sobre  a  realização  da 
Exposição de Orquídeas,  no Orquidário Municipal,  após vários anos de 
ausência devido à reforma do Parque. O próximo assunto foi a Feira da 
Solidariedade  realizada  no Mendes  Convention Center,  promovida  pelo 
Fundo Social de Solidariedade e que teve grande movimento, sendo um 



grande sucesso.
A Srª. Wânia comentou que na estação de tratamento de esgoto da 

Sabesp, localizada atrás do Orquidário, foi restaurado um edifício histórico 
e instalada uma exposição sobre o saneamento. As visitas são monitoradas 
e devem ser agendadas com a própria Sabesp. 

A  Srª.  Wânia  também  perguntou  ao  Sr.  Dieckmann  sobre  o 
estacionamento  na  faixa  portuária.  Este  falou  que  está  funcionando  a 
contento, em que pese o fato de, até o momento, não ter ocorrida a escala 
de vários navios simultaneamente.

Finalizando, a Srª. Wânia informou que participou de uma reunião na 
Unisantos para tratar de assunto referente ao Restaurante-Escola, visando 
aumentar sua divulgação, com matérias no site e criação de uma página no 
Facebook.

Às 17h00, sem que ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, a Srª 
Wânia Seixas encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos.
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