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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO VICENTE
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2016

1. DATA, HORA E LOCAL: dia 09 de Novembro de 2016, às 15 horas, quarta-feira, nas
dependências do auditório das Oficinas Culturais, localizada na Rua Ten. Durval do Amaral, 72 Catiapoã, na cidade de São Vicente SP.
2.1 PRESENÇA: Renato Marchesini (Caiçara Expedições), Ana Lúcia Rocha da Silva (Hotel Ilha
Porchat), Claudionor José do Carmo (Dina Comidas Típicas), Dulceli Maria Guiomar (Quisque Vó
Dulce), Francisco Antônio de Macedo (Quiosque Macedo’s), Salvador Gonçalves Lopes (SinHores),
José Manuel Dias (Agência de Turismo São Vicente), Álvaro Henrique Pedrotti Aganti
(representando UNIBR via ofício Marcio Roberto Paz Colmenero), Ana Cristina Pessoa Ferraz
(ACERSV), Patrícia Monteiro de Vita (Secretaria de Turismo), Celso dos Santos Morgado (Secretaria
de Cultura), Luis Ernesto Engelbrecht Zantut (Secretaria do Meio Ambiente), Patricia Santana
(Secretaria de Comércio), Robson Martins das Neves (Secretaria de Transportes).
2.2. JUSTIFICATIVAS DE FALTA: Cézar Matiussi (Ao Mirante Restaurante), Carlos de Oliveira
(Secretaria de Cultura), Liriam Lima (Marina Dona Rosa), Rafael Fachini Moratelli (Secretaria de
Turismo) e Márcia do Vale Hernandes Aguiar (Secretaria de Turismo).
2.3. SEGUIMENTOS QUE NÃO COMPARECERAM E NÃO JUSTIFICARAM (nem titular/nem
suplente): dos segmentos: Empresas de Eventos, Entretenimento Turístico, Sinthoress, Santos e
Região Convention & Visitors Bureau, Administração Pública: Educação, Assistência Social, Obras,
Planejamento, Gestão, Comércio, e do Poder Legislativo.
2.4. Membros do Conselho conforme DECRETO Nº 4357-A de 23 de junho de 2016 – Segue
link com listagem dos integrantes AQUI.
2.5. CONVIDADOS: Sayonara Barros (Produtora Eventos), Osmir Flores (Produtora Eventos),
Marcelo Cofani (Rede Sustentabilidade).
3. MESA: Sr. Renato Marchesini (Caiçara Expedições e Presidente COMTUR).
4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Os Srs. Conselheiros, sem reservas ou ressalvas,
dialogaram e debateram sobre os seguintes itens:
4.0. Renato Marchesini (Caiçara Expedições) já de início pergunta aos conselheiros o que acham
sobre a reivindicação de termos uma secretaria exclusiva de turismo. Sr. José Manoel Dias (Agência
de Turismo São Vicente), comenta que o ideal seria secretaria de turismo exclusiva de turismo. Sr
Salvador (SinHores) concorda que o ideal seria secretaria exclusiva de turismo, Mas vê dificuldade
na situação da cidade. O Prefeito o convidou para uma conversa e ele vai ressaltar esta situação. O
que ele já sabe é que o próximo Prefeito irá realizar um trabalho de limpeza e tapar buracos já no
primeiro dia de mandato. O mesmo terá que arrumar a cidade e colocar o caixa em dia. Celso
Morgado (Secretaria de Cultura) comenta que a Secretaria de Turismo terá que fazer o Plano Diretor
de Turismo para que assim consiga verbas como realizado pela Secretaria de Cultura. Claudionor
José do Carmo (Dina Comidas Típicas) ressalta que o novo Prefeito precisa de um crédito e tempo
para higienização da cidade e o COMTUR deve saber cobrar com propositura e inteligência. O
mesmo comenta que mesmo que a secretaria seja dividida, temos que cobrar dos funcionários o
Plano Diretor de Turismo, não podemos deixar de cobrar, senão o tempo passa e não muda. O
turismo tem que ter vida e pasta própria, tem que ter sabedoria. Devemos cobrar, ou não vai dar
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certo. Deveríamos convocar o Prefeito para uma reunião extraordinária, assim ele nos vai dizer o
que irá realizar pelo turismo. Dulceli Maria Guiomar (Quiosque Vó Dulce) concorda com a reunião
com o Prefeito. Luiz Zantut (Secretaria do Meio Ambiente) diz que o Novo Secretário da Pasta e o
Prefeito precisam incluir solicitação da verba para execução no fundo metropolitano para a
confecção do PDT.
4.1. Renato Marchesini (Caiçara Expedições) prossegue a reunião e traz à pauta a questão sobre
ofícios e protocolos: cita que o COMTUR é um órgão atrelado ao Poder Executivo, assim todos os
ofícios/solicitações devem ser sempre protocolados junto ao gabinete do Prefeito, e que cada ofício
deve ter um assunto específico, assim o mesmo é direcionado mais rapidamente à
Secretaria/Responsável. E comenta que tem dois ofícios para entregar (Disciplinar Atividades na
Praia e sobre o Fundo Municipal de Turismno), que estamos no fim de um mandato/gestão assim
não sabe se protocolar algo agora é viável. Dulceli Maria Guiomar (Quiosque Vó Dulce) e . Sr
Salvador (SinHores) acreditam que ofícios possam ser enviados já a equipe de transição. Álvaro
Henrique Pedrotti Aganti (UNIBR) diz que não adianta chamar o Prefeito, tem que chamar o futuro
Secretário e não adianta protocolar agora enquanto não assumiram.
4.2 PDT (Plano Diretor de Turismo) - Renato Marchesini (Caiçara Expedições) novamente expõe
sobre essa questão e esclarece a todos que para que São Vicente continue sendo considerada
Estância Turística e continue recebendo verbas DADE a cidade necessita cumprir alguns requisitos,
dentre eles possuir um Conselho Municipal de Turismo e o Plano Diretor de Turismo, dentre outros.
O COMTUR, que estava parado há muito tempo foi reativado, porém o mesmo ainda deve se
reestruturar quanto à questão dos membros (sociedade civil/poder público), regimento interno e
produção de resultados. Quanto ao PDT, que há muitos anos é sabido da importância deste
documento, e a obrigação do mesmo para que a cidade continue estância, até o momento não o
possuímos e o único posicionamento que temos do mesmo é que a Secretaria de Turismo fez
solicitação de contratação do serviço, porém sem nenhum retorno. Claudionor José do Carmo (Dina
Comidas Típicas) não consegue acreditar que após todos esses anos a única ação da Secretaria de
Turismo foi solicitar a contratação dos serviços externos. Já sabendo da situação financeira
desfavorável da cidade, deveriam enquanto isso estar fazendo eles próprios (Secretaria de Turismo)
o PDT. Celso Morgado (Secretaria de Cultura) diz que teve experiência na elaboração do Plano
Municipal de Cultura, e que o Secretário e ele facilitaram e colaboraram com todo o processo, e
atribuíram funções aos servidores da pasta e conselho de cultura tarefas. É claro que os servidores
da Secretaria de Turismo devem e queiram participar. Renato Marchesini (Caiçara Expedições)
também entende que a função e obrigação da confecção/elaboração do PDT sempre foi da
Secretaria de Turismo e estranha que em todo esse tempo não se tenha nem um esboço do mesmo,
e se o mesmo existe até o presente momento não foi apresentado para este conselho e seus
integrantes. É fato que este conselho e alguns de seus membros sempre se colocaram à disposição
para ajudar/cooperar na confecção do mesmo.
4.3 Sr. José Manoel Dias (Agência de Turismo São Vicente) pergunta à Renato Marchesini (Caiçara
Expedições) quais são os integrantes da gestão do COMTUR, pois observa que ele (Renato) está,
ao mesmo tempo conduzindo a reunião e fazendo a ata. Renato Marchesini comenta que o
combinado foi que em todas as reuniões teríamos a contribuição da Secretaria de Turismo na
confecção e elaboração das atas, porém na data de hoje não compareceu ninguém da Secretaria de
Turismo para esse fim, e que na verdade precisaríamos da cooperação da Secretaria de Turismo
para o devido funcionamento do COMTUR.
4.10 A próxima Reunião Ordinária ficou marcada para o dia 14/12/2016, às 15:00 hrs, nas
dependências do auditório das Oficinas Culturais, localizada na Rua Ten. Durval do Amaral, 72 Catiapoã, na cidade de São Vicente SP.
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5. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo para constar,
lavramos a seguinte ata, o Sr. Renato Marchesini deu por encerrados os trabalhos às 17:22 hrs.
Aprovação Ata membros do Conselho Municipal de Turismo presentes:
Entidade

Nome Conselheiro (a)

Caiçara Expedições

Renato Marchesini

Hotel Ilha Porchat

Ana Lúcia Rocha da Silva
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Ana
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Secretaria de Cultura
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Celso
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Santos
Morgado
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Secretaria de Comércio

Patricia Santana

Secretaria de Transportes
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____________________________
Renato Marchesini
Presidente
____________________________
Cezar Matiussi
Assinatura Secretário-Executivo
_________________________
Claudionor José do Carmo
2º Secretário

Martins

das

