ATA DE REUNIÃO
COMTUR
Data: 15/07/2014

Local: Restaurante Itapura

Horário: 9h20

Tipo de Reunião: Ordinária
Lista de Conselheiros Presentes:
Nome
Nery Ambrozio
Elaine Trindade
Ênio Manuel Bonfante
Márcio L. da S. Miorim
Márcia Aguiar
Mauro Candalaft Alcântara
Renato Marchesini
Rosimary Tourino Maia
Patricia Monteiro
Rafael Moratelli
Manoel de Oliveira
Tiago Guedes
Nina Andrade
Sayonara de Barros Silva
Newton Monteiro
Helena dos Santos Martins
Valéria Sá
Suzana Fonseca
Leandro Rocha
Antonio Coelho
Dr. Eduardo Oliveira
Marcos Braga
Pauta divulgada em:
07/2014

Entidade
Hotel Chácara do Mosteiro
UNIBR – União Brasileira Educacional
Desenvolvimento econômico e ciência
SINTHORESS
SESPORTUR
Agência Lazer e Prazer
Caiçaras Expedições
Secretaria do Meio Ambiente
SESPORTUR (CONVIDADA)
SESPORTUR (CONVIDADO)
Câmara (CONVIDADO)
SRCVB (CONVIDADO)
JK Eventos (CONVIDADO)
Produtora de eventos (CONVIDADO)
Creas Pop (CONVIDADO)
Creas Pop (CONVIDADO)
Restaurante Itapura (CONVIDADO)
Elo assessoria e comunicação
(CONVIDADO)
Restaurante Itapura (CONVIDADO)
Restaurante Itapura (CONVIDADO)
Vereador de SV (CONVIDADO)
Condephat SV (CONVIDADO)
Reunião iniciada às:
Término da Reunião às:
9h20
11h02
OBJETIVOS

•
•
•

Item I – Os reflexos da copa do mundo em nossos negócios
Item II – Planejamento de ações para o segundo semestre.
Item V – Assuntos gerais

•
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A reunião foi aberta pelo presidente Sr. Nery Ambrozio que solicitou a Rafael Moratelli
que procedesse à leitura da ATA da Reunião do dia 10/06/14 que foi aprovada sem
ressalvas;

•

O Sr. Nery começou a reunião agradecendo a Sra. Valéria por ter cedido o espaço
para o encontro. Em seguida, procedeu-se a uma rápida apresentação de todos os
presentes;

•

Após as apresentações o Sr. Nery apresentou a pauta da reunião e solicitou que cada
conselheiro expressasse a sua opinião sobre o impacto da copa do mundo no seu
negócio;

•

O Sr. Márcio relatou que o movimento no comércio foi muito fraco, que não houve
aumento da contratação de empregados temporários e que foi muito ruim a copa para
este segmento;

•

O Sr. Renato disse que o trabalho de captação para a copa começou em 2012 e que
foram atendidos 286 estrangeiros pela sua agência que fizeram passeios pela região
da Costa da Mata Atlântica;

•

A Sra. Sayonara comentou que muitos eventos foram cancelados devido à copa;

•

O Dr. Eduardo, vereador, citou que a cidade de São Vicente não se preparou para
receber os visitantes durante a copa;

•

O Sr. Tiago relatou que a realização do Festival Gastronômico Menu Seleção foi um
sucesso e que uma avaliação final com os empresários ainda será marcada, mas
ressaltou que a copa do mundo foi muito boa para a região;

•

A Sra. Márcia relatou que durante a copa - nos jogos do Brasil, que a Secretaria de
Esportes, Turismo e Lazer de São Vicente, em parceria com a Ambev, montou no
bolsão de estacionamento da Praia do Itararé, um telão de Led para transmissão dos
jogos e que transcorram muito bem sem violência, beneficiando o comércio do
entorno;

•

A Sra. Elaine disse que a UNIBR mantêm o curso de turismo em seu portfólio, pois
acredita na atividade como propulsora do desenvolvimento vicentino, mas nos últimos
anos a procura pelo curso tem sido baixa, não possibilitando a formação de turmas;

•

O Sr. Marcos citou que faltou preparo da cidade para a copa e que os problemas de
segurança, os moradores de rua e obras durante o período do evento prejudicaram o
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turismo e destaca a importância do turismo histórico para a cidade. A cidade perdeu
uma oportunidade de se desenvolver com a copa e ressaltou a importância de uma
secretaria exclusiva para a atividade turística;
•

O Sr. Enio citou que a copa prejudicou as atividades dos serviços públicos e que sua
secretaria realizará no segundo semestre a 3ª Feira de Emprego e que está tentando
trazer uma feira de tecnologia e outra de automóveis a serem realizadas no Centro de
Convenções;

•

A Sra. Valéria, do Restaurante Itapura, citou que o movimento caiu no mês da copa e
que faltou parceria entre as cidades da Baixada Santista. Relatou ainda que falta
amor pela cidade tanto da parte da população como dos governantes e que o
COMTUR deve unir forças em prol de um turismo melhor;

•

O Sr. Claudionor relatou que o problema de São Vicente não é culpa da presente
gestão, mas uma herança das outras administrações e que o COMTUR precisa ser
atuante, unir forças e ser ouvido nas ações de turismo da cidade, por exemplo,
quando da realização de uma obra de turismo na cidade o COMTUR dever ser
consultado. Individualmente o empresário não chegará a lugar nenhum por isso o
conselho deve ser forte e atuante, mais pró-ativo. As famílias do comércio da
Biquinha estão em situações precárias e falidas. O político é eleito para trabalhar e
deve ser cobrado. Faltam ações concretas;

•

O Sr. Nery relembrou que a presidência do COMTUR é de sua responsabilidade e que
irá intervir quando alguma fala dos conselheiros não forem pertinentes e em seguida
solicitou ao Sr. Manoel para relatar o projeto de reurbanização da entrada da cidade;

•

O Sr. Manoel citou que o projeto irá começar em breve que há necessidade de alguns
ajustes no local como a iluminação, limpeza e o plantio das árvores e relatou que o
problema na área da entrada da cidade são as invasões irregulares. Citou a
necessidade de ser marcada uma reunião com o prefeito para buscar mais verba para
o projeto;

•

O Dr. Eduardo se colocou a disposição para ajudar o COMTUR e a marcar uma
reunião com o prefeito;

•

O Sr. Nery parabenizou o trabalho desenvolvido pela Caiçara Expedições e ressaltou
mais uma vez a importância de que todas as ideias e projetos sejam entregues por
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escrito, por meio do seu email ou impresso para que sejam tomadas as providências
necessárias. Elogiou o trabalho do CREAS Pop e que em Santos está ocorrendo uma
campanha para a população não dar esmolas nas ruas e semáforos. A UNIBR tem um
papel muito importante na capacitação dos profissionais para o turismo receptivo e
esta atividade é a solução dos problemas da cidade. Convidou todos os presentes
para a abertura do novo shopping da cidade Pátio São Vicente às 19h. Endossou as
palavras do Sr. Claudionor e disse que São Vicente precisa passar por uma
reciclagem de ideias. Relatou ainda o problema da falta de asfalto no final da Rua
Marques de São Vicente e como foi à reunião no 6º Batalhão de Santos, que tratou do
tema a segurança pública na baixada santista;
•

O Sr. Marcos Braga relatou o trabalho desenvolvido pelo CONDEPHAT e destacou a
importância do COMTUR na discussão de projetos de turismo na cidade. Citou que
atualmente os processos de obras no perímetro histórico da cidade estão parados na
secretaria de obras. Enfatizou ainda que a participação de integrantes da Câmara
Municipal é de suma importância para o sucesso do trabalho do conselho municipal.
Informou ainda que o restauro do museu dos escravos está em execução e que a
verba para a reestruturação do Porto das Naus já está disponível e que aguarda
ajustes no projeto para o início das obras. Finalizou relatando o embargue de
demolição de uma obra no centro histórico de São Vicente pelo CONDEPHAT que
não foi respeitado pelo proprietário e pela prefeitura, sendo que esta alegou ter
permitido a demolição, porque faltam espaços para construção civil naquela área.
Concluiu que faltam regras claras dentro da própria prefeitura;

•

A Sra. Márcia parabenizou a presença do vereador Eduardo na reunião e sua
disponibilidade em ajudar o conselho;

•

O Sr. Renato relatou que participando durante 6 anos do conselho municipal de
turismo de São Vicente foram levantadas 80 reinvindicações de melhoria do turismo
na cidade e que umas delas era que membros da câmara participassem das reuniões
e finalizou enfatizando que o conselho precisa ter um plano de ação tendo gestão
sobre o fundo de turismo da cidade;

•

O Presidente anuncia o fim da reunião às 11h02min;

•

E marca a próxima reunião para o dia 19/08/14 às 09hs na Câmara Municipal de São
Vicente.

