
Ata da 99ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo

Às quinze horas e vinte minutos do dia doze de dezembro 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  99ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho 
Municipal de Turismo.

O Sr. Luiz Dias Guimarães, Presidente do Conselho Municipal de Turismo, 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. Também consta 
justificativa  enviada  pela  ausência,  por  motivo  de  compromisso  assumido 
anteriormente, dos conselheiros Srs. Ivson Teixeira da Rocha e Maurício Uehara, 
da CET; da Sra. Rosa Maria Tamizari, da ETEC Aristóteles Ferreira; e da Sra. Ana 
Lucia Santos, da Secretaria de Infraestrutura e Edificações.

O Presidente Luiz iniciou a reunião comentando que a Copa já começou para a 
cidade de Santos. Segundo ele, logo após o sorteio de chaves da Copa do Mundo, 
que aconteceu na Costa do Sauípe/BA, no dia 6 de dezembro, foram confirmadas 
as  seleções  do México  e  da  Costa  Rica  para  ambientação  e  treinamentos  na 
cidade. O Presidente enfatizou o privilégio da cidade em se tornar o primeiro 
município  que  não  é  sede  da  Copa  a  receber  duas  seleções  em Centros  de 
Treinamento.

O Presidente enalteceu também que essa conquista é um orgulho para Santos, 
onde estarão em jogo a imagem da cidade e do Pelé, provando, ainda, que foi 
adotada a estratégia certa em priorizar os convites a países de língua espanhola, 
e  não  às  grandes  seleções  europeias,  como  Inglaterra,  França  e  Alemanha. 
Segundo o Presidente, o México e a Costa Rica são seleções que têm muito a 
contribuir com a Copa do Mundo e com a cidade de Santos.

Ainda  segundo  o  Presidente,  a  última  semana,  como  os  membros  puderam 
acompanhar, foi bastante intensa, com a visita à Costa do Sauípe para o sorteio 
da  Copa  (dia  06/12)  e  a  visita  do  gerente  de  seleções  do  México,  Antonio 
Manzanares,  que  voltou  à  cidade  para  confirmar  que  fará  a  preparação  e  o 
treinamento em Santos.

O Presidente afirmou, ainda, que o desafio agora é que há uma imensa “lição de 
casa” a ser feita nos próximos seis meses e que a Prefeitura tem consciência de 
que há uma série de ações que devem ser realizadas, completando que também 
é de suma importância o envolvimento do empresariado. Segundo informou, o 
México vai se preparar no Centro de Treinamento do Santos FC e se hospedará 
no Parque Balneário Hotel. Por sua vez, a Costa Rica terá a Vila Belmiro como o 
palco de treinos da delegação e um hotel disponível para sua estadia, o Mendes 
Plaza.

Segundo o Presidente, por conta da Copa do Mundo há a expectativa da vinda de 
25 mil turistas do México ao Brasil e 150 jornalistas mexicanos – desses turistas, 
10  mil  passariam  por  Santos.  Também são  previstos  35  jornalistas  e  4  mil 
turistas  costarriquenhos,  com mil  deles  visitando  nossa  cidade.  O  presidente 
anunciou,  ainda,  que  a  Arena  Santos  também  deve  receber  um  centro  de 



imprensa para a Copa – segundo informou, várias emissoras dos Estados Unidos, 
cuja área de cobertura inclui o país mexicano, cobrirão a cidade. Além disso, a 
imprensa de outros países, como da Inglaterra, que é do grupo de Costa Rica, 
também ficará na cidade para cobrir a seleção deste país.

O Presidente lembrou,  ainda,  que também estão em andamento as tratativas 
quanto aos projetos da área de telecomunicações da Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações) na cidade para a Copa do Mundo de 2014, para a autorização 
do aumento no número de frequências, a fim de atender à demanda de sinal 
durante  o  evento,  além  da  expansão  da  rede  de  fibra  ótica.  Segundo  o 
presidente,  são  ações  complexas  e  é  possível  a  realização  de  ajustes  no 
cronograma de execução destes trabalhos.

O  Presidente  completou,  ainda,  que  o  Prefeito  considera  este  momento  uma 
oportunidade histórica de internacionalizar a cidade por meio do futebol, e que irá 
trabalhar  para  promover  a  irmanação  com  cidades  dos  dois  países,  visando 
intercâmbio cultural e união entre os povos. 

O Presidente lembrou também da realização do amistoso internacional de futebol 
entre as seleções sub-21 do Brasil e do México, que será uma das atrações das 
comemorações do 468º aniversário de Santos, no dia 26 de janeiro. Completou, 
ainda,  que  já  estamos  recebendo  jornalistas  dos  dois  países  e  que  serão 
realizadas diversas press trips nos próximos meses.

Na  sequência,  o  presidente  Luiz  Guimarães  anunciou  que  o  Prefeito  Paulo 
Alexandre Barbosa assinará na próxima terça-feira (17), em Brasília,  junto ao 
Ministro  do  Turismo Gastão  Vieira,  o  protocolo  de  propósitos  com o Governo 
Federal para a liberação de R$ 9,8 milhões, destinados à museologia do Museu 
Pelé. Na ocasião, também será tratada a questão da utilização das instalações do 
Núcleo de Base Aérea para a Copa. Segundo o Presidente, o aeródromo é um 
equipamento de pequeno e médio porte, cujo PCN, índice de capacidade de atrito 
na pista, não comporta o padrão estabelecido para os aviões das delegações.  

Na sequência, o Sr. Guilherme de Mello Mauger, da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Santos – Praia,  informou que a Câmara se reuniu com representantes dos 
cinco shopping centers de Santos,  onde foram realizadas tratativas  acerca da 
temporada de verão e da Copa do Mundo. O Sr. Guilherme anunciou que está 
sendo  estudada  uma  parceria  com  a  escola  de  inglês  Casa  Branca,  que 
promoveria uma capacitação de língua inglesa aos funcionários das lojas. Além 
disso, o Sr. Guilherme informou que será flexibilizado o horário de abertura e 
fechamento dos shoppings, a fim de atender melhor aos turistas, inclusive aos 
cruzeiristas. A esse respeito, o Presidente também informou que serão realizadas 
inspeções  da  Vigilância  Sanitária  nos  locais,  assim  como  será  realizado  um 
calendário para vacinação em massa a todos os funcionários dos shoppings. O 
Presidente  lembrou,  ainda,  que  tais  medidas  também  serão  estendidas  a 
qualquer grupo que manifeste interesse, como a Polícia Militar, por exemplo.

Em seguida, o Presidente informou que o navio Divina, da MSC, com capacidade 
para mais de 4 mil passageiros, fará um roteiro nos primeiros 14 dias da Copa do 
Mundo no Nordeste; porém, permanecerá atracado em Santos durante quatro 
dias, nas semifinais da competição. Segundo ele, o transatlântico foi fretado pela 
Mundomex, agência de viagens mexicana, que pretende vender cerca de 16 mil 
pacotes. A esse respeito, o Sr. José Luis Blanco Lorenzo, da Central de Receptivo, 



informou que o Chile, assim com o México, também trará torcedores chilenos em 
navio  de  Cruzeiros  Marítimos,  com capacidade  de  2.700  pessoas.  Segundo  o 
Presidente  Luiz  Guimarães,  a  previsão  é  que  recebamos  no  mínimo  10  mil 
turistas estrangeiros, podendo chegar a 20 mil.

Também foi  levantada  a  questão  da  hospedagem dos  milhares  de  visitantes 
brasileiros e estrangeiros durante a Copa. A esse respeito, o Presidente informou 
que está sendo analisada, pelo Santos & Região Convention & Visitors Bureau, a 
viabilidade  de  criação  de  uma  Central  de  Hospitalidade,  para  o  começo  do 
próximo  ano.  Segundo  o  presidente,  será  aberto  o  cadastro  a  todos  os 
estabelecimentos de hospedagem, como hotéis, pousadas, motéis, apartamentos 
de  temporada,  pensões  “cama e  café”,  entre  outros,  que serão  devidamente 
inspecionadas pelo Bureau. 

O  Presidente  lembrou,  em  seguida,  que  nenhum  destino  turístico  tem  uma 
demanda direcionada aos períodos de pico de turistas, e sim a uma demanda 
média  anual  –  completando,  em  seguida,  que,  quanto  à  hospitalidade,  é 
necessário que se pense em destino regional, e não apenas na cidade de Santos.

A  respeito  da  atuação  profissional  durante  a  Copa  do  Mundo,  o  Presidente 
informou que serão capacitados cerca de 50 profissionais  voluntários,  junto a 
ETEC  Aristóteles,  que  ficarão  durante  dois  meses  à  disposição  da  cidade, 
reforçando o sistema de receptivo de turistas. 

No  que  concerne  aos  aeroportos,  o  Presidente  comunicou  que  o  aeroporto 
credenciado  para  a  cidade  de  Santos  é  o  Aeroporto  Internacional  de 
Guarulhos/Cumbica, a uma hora de distância, escoltado – completando que é o 
mesmo tempo gasto dos outros destinos. A esse respeito, o Sr. Paulo Sérgio Brito 
Franzosi, gerente do SEBRAE-SP Baixada Santista, lembrou do gargalo em São 
Vicente, que inviabilizaria a utilização do aeroporto de Itanhaém (também a uma 
hora de Santos).

Na sequência, o Presidente informou que foi criada uma padronização visual para 
os táxis da cidade, que irá facilitar a identificação e oferecer mais conforto e 
qualidade aos usuários. Segundo ele, toda frota santista será na cor cinza (que 
corresponde a quase 80% da frota atual), com ar condicionado, quatro portas e 
com vida útil de no máximo oito anos. O presidente lembrou, também, que ainda 
será definido um traje específico para os taxistas.

O Presidente informou, ainda, que é notório que haja uma preocupação grande 
em mostrar o país ao mundo, durante os 30 dias de competição, e enfatizou a 
importância  de  o  Museu  Pelé  ser  inaugurado  antes  do  evento.  Segundo  o 
Presidente,  a  inauguração  do  equipamento  é  uma  das  prioridades  da  atual 
gestão, ponderando que atualmente o empecilho maior não é financeiro, e sim, 
no que concerne ao cronograma de obras e na demora das licitações.

Em seguida, o Cel. Élcio Rogério Secomandi comentou a respeito do lançamento 
do seu livro “Armadas no Mar e Bandeiras na Terra”, que mostra um relato das 
principais construções militares no período colonial e sua importância histórico-
arquitetônica na cultura brasileira. O Cel. aproveitou para frisar a importância do 
resgate do patrimônio histórico da região, que faz parte importante da história do 
Brasil.



Na sequência, o Sr. José Luis Blanco Lorenzo, da Central de Receptivo, aproveitou 
o momento para agradecer o empenho de todos os envolvidos em trazer as duas 
seleções, México e Costa Rica, à cidade de Santos, enaltecendo todo o esforço e 
trabalho  realizado  e  ratificando  a  necessidade  do  envolvimento  de  todos  os 
setores do Turismo a partir de agora.

Em seguida, o Presidente Luiz Guimarães finalizou a reunião por volta das 16h30, 
agradecendo a presença de todos.

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

Adilson Durante Filho _____________________________________________
Ana Lúcia Rezende _______________________________________________
Cezira Alves Campos _____________________________________________
Cláudio de Lorena ________________________________________________
Cynthia Garrido Ferreira ___________________________________________
Davi Mendonça __________________________________________________
Elcio Rogério Secomandi __________________________________________
Fernando F. M. da Silva ___________________________________________
Francisco Gomes das Costa Neto ____________________________________
Guilherme de Mello Mauger ________________________________________
João Manuel Lopes Picado __________________________________________
João Paulo Sorensen de Moura ______________________________________
José Luis Blanco Lorenzo __________________________________________
José Vagner Dantas da Silva _______________________________________
Juliana E. S. Santos ______________________________________________
Luana Li Yi Ng ___________________________________________________
Luiz Dias Guimarães ______________________________________________
Marcela Bozzella _________________________________________________
Marcelo Vallejo Fachada ___________________________________________
Maria Ângela Galletta _____________________________________________
Maria Leonor de Oliveira ___________________________________________
Maria Lucia de Souza Oliveira _______________________________________
Martha Vergine __________________________________________________
Miriam Guedes de Azevedo _________________________________________
Renata Barrocas _________________________________________________
Romilda Lorenzo Gomes ___________________________________________
Sgt. Douglas ____________________________________________________


