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Pautada divulgada em:

Reunião iniciada ás:

Término da Reunião ás:

19/08/2014

09:00

11:00

OBJETIVOS
•
•
•

Ver o que vai ser feito com os conselheiros faltantes;
Discutir o que pode estar desmotivando a presença nas reuniões;
Convidou Creas Pop;

REGISTROS

Às 09:00hs foi aberta pelo presidente Sr. Nery Ambrozio, que solicitou a Sra. Lilian
que procedesse à leitura da ATA da Reunião do dia 15/07/14 que foi aprovada sem
ressalvas;
O Sr. Márcio (SINTHORESS) solicitou a palavra para parabenizar ao Presidente do
COMTUR pela forma como conduziu a última reunião realizada no mês de julho, onde o
mesmo permitiu que todas as opiniões presentes fossem ouvidas sem interrupções, o que
garante a livre expressão dos participantes;
O Sr. Nery Ambrozio iniciou a condução da pauta da reunião abordando o tema sobre as
ausências dos conselheiros nas reuniões do COMTUR. E após o posicionamento dos
presentes foi consenso que os faltantes sejam procurados e notificados da importância de
suas participações. Caso seja percebido um desinteresse real dos mesmos deverão ser
providenciadas as substituições;
A Sra. Márcia (SESPORTUR) se incumbiu de providenciar as abordagens junto aos
conselheiros faltantes que deveriam representar as diversas secretarias e setores públicos
que possuem assento no COMTUR;
Já a Sra. Liriam (MARINA dona Rosa) fará o contato com os CONSELHEIROS faltantes do
setor privado;
O Sr. Márcio (SINTHORESS) salientou a importância do formato de reuniões itinerantes
adotadas pelo COMTUR e, portanto que as mesmas devam ser mantidas, com uma ênfase
ainda maior nos locais que possibilitem impulsionar ainda mais politicamente o COMTUR,
proporcionando força e ampliando as áreas de participação;
O Sr. Renato (CAIÇARA EXPEDIÇÕES) destacou que ainda percebe uma carência maior
de uma participação mais efetiva e qualitativa dos conselheiros durante as reuniões,
principalmente por falta de um conhecimento adequado sobre quais são as verdadeiras
atribuições dos membros do COMTUR; a exemplo a fiscalização das verbas do FATUR que
deveria ser aplicado no desenvolvimento do turismo local, e que esta sendo desviado para
outros setores.
Ao seguir a pauta estabelecida o Sr. Nery abriu a plenária para a discussão sobre os
motivadores do por que, não são apresentadas reivindicações por escrito no COMTUR? É
um consenso que todas as propostas e solicitações devam ser documentadas e
encaminhadas aos responsáveis para as devidas providências, porém em uma abordagem
prévia e informal, o Sr. Nery identificou que muitos conselheiros ficam com medo e receio
de sofrerem algum tipo de retaliação ao exporem suas ideias, denuncias e ou
reivindicações, portanto foi solicitado à todos, após breve debate, que reflitam sobre essa
situação;
Ficou deliberado em conselho que as propostas a serem encaminhadas futuramente
possam ser elaboradas por escrito anonimamente e passem por uma prévia análise do
COMTUR em reunião antes dos possíveis encaminhamentos;
O Sr. Nery abriu para votação a possibilidade de alteração dos horários das reuniões do
COMTUR, com seu início para às 15:00hs e términos previstos para às 17:00hs em
atendimento ao pedido de alguns empresários que não podem frequentar as reuniões no
período da manhã. Após a contagem dos votos ficou estabelecida a manutenção do atual
horário, isto é, início das reuniões às 09:00hs e términos previstos para às 11:00hs;
O Sr. Manoel Carvalho (Gabinete do vereador Dr. Eduardo) explanou sobre o andamento
positivo das obras de reurbanização da área da Rua Japão, onde as obras estão em um
processo avançado de planejamento e mobilização dos recursos necessários, assim como
os projetos das entradas da cidade e do Deck do Pescador;

O Sr. Márcio (SINTHORESS) ratificou, enalteceu e parabenizou a efetividade da presença
da Polícia Militar ao longo da Rodovia dos Imigrantes e nos arredores, e em outros lugares
da cidade, e pede a expedição um oficio de elogio ao comando local, não devemos apenas
criticar temos que aprender elogiar também.
O COMTUR pediu um posicionamento da CREAS-POP sobre os moradores de rua que
estão dormindo nos quiosques na Praia do Itararé em outros locais da cidade.
O representante da secretaria presente justificou a ausência de efetivo para fiscalização
dos locais onde se tem grande concentração desta população. Assim que conseguirmos os
recursos pessoas e veículos será montada uma ação em cima desses moradores de rua, e
que tem conhecimento que muitos destes estão sendo trazidos das cidades vizinhas para
São Vicente, pois aqui é molezinha viver, tem muito lixo, comida farta, chuveirinho na praia
e todos dão moedinhas no farol e ser flanelinha da um bom dinheiro, sendo necessário
uma campanha de conscientização da população de um modo geral para não alimentar a
população de rua, isso é função da sua secretaria que fará os devidos encaminhamentos,;
Às 11:00hs o Sr. Nery anuncia o fim da reunião e já deixa agendada a próxima reunião do
conselho para o dia 09/09/2014 às 09:00hs na Câmara Municipal de São Vicente.

