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Lida a ata da reunião anterior, foi solicitada a seguinte correção: na citação do
Presidente do COMTUR Sr. Neri, ao invés de árvore – foi citado que se trata de arbusto
Exoria, muito resistente e de baixa estatura, para ser colocado nos canteiros das vias
públicas. Os demais temas foram aprovados sem retificação.
Sr. Danilo Nunes cedeu o espaço para essa reunião, oportunidade em que Neri agradece
pelo apoio da UNIBR e também pela presença de todos. Neri relembra aos conselheiros que
a reunião ocorre sempre na segunda terça-feira do mês, às 9 horas.
Sobre o Festival Gastronômico de São Vicente, que está ocorrendo no mês de maio, a
conselheira Lirian (Marina Dona Rosa) disse que está tendo grande repercussão e com
certeza este projeto é um divisor de águas para a gastronomia.
Marcia (SESPORTUR) diz que o Festival está sendo um sucesso de mídia, mas que os
restaurantes não têm controle de pratos vendidos. O evento está atraindo mídia
espontânea de jornais de grande circulação como no último domingo saiu matéria na AT
Revista, jornal A Tribuna, entrevistas em programação SBT, Record e Tribuna, além de
entrevista em rádios regionais.
Informa também que em reunião com empresários, foi sugerido que tivéssemos um
passaporte gastronômico para que as pessoas pudessem circular entre os estabelecimentos
auxiliando a divulgação de todos os participantes. Os clientes que consumirem no mínimo
de 4 pratos diferentes do festival, ganharão gratuitamente uma clínica de golfe (aula) no
Santos São Vicente Golf Club, com direito a todos os equipamentos necessários.
A SESPORTUR implantou diversas formas de divulgação do Festival como faixas, confecção
de cartazes distribuídos em Santos e São Vicente, confecção de 5.500 passaportes para os
restaurantes além de utilização da internet, por meio de emails, redes sociais e sites da
Secretaria.

Débora (SESPORTUR) esclarece que está com ação promocional em Praia Grande, que
enviou cartaz e email para a Secretaria da Cultura, pois os estabelecimentos situados no
Japui são muito acessíveis para os moradores da Praia Grande.
Sayonara diz que é importante o restaurante não se esqueça de entregar o passaporte e a
pesquisa de satisfação.
Sobre os preparativos para a Copa do Mundo, o Sr. Salvador (SINHORES) informa que o
Sindicato está em trabalho intenso nos cursos de idiomas (espanhol e inglês). Esclarece que
as reservas estão muito lentas, mas acredita que irá melhorar. Hotéis e restaurantes estão
preparados. Ações como o Festival Gastronômico devem ser constantes, tanto para turistas
como moradores da região.
Como havia pessoas que estavam no Conselho pela primeira vez, foi solicitada uma breve
apresentação dos presentes.
Sr. Neri aponta que coisas básicas não têm sido feitas em São Vicente, como por exemplo, o
jardim da praia. Afirma que deve ser notificada a CODESAVI da importância dos jardins e
praia do Itararé (muito mato) e passar trator para que os bancos de areia não invadam o
calçadão e o gramado. Não vê trabalho de paisagismo e sente que está abandonada, e
solicita que seja encaminhado ofício em nome do COMTUR sobre o assunto à CODESAVI.
Sr. Salvador pede também limpeza do canal, entre o Hotel Palais e a Linha Amarela, pois a
situação está crítica. Sr. Neri aponta que não tem visto nenhum trabalho de pulverização
contra mosquitos, e solicita encaminhamento aos órgãos competentes.
Sr. Manoel (SESPORTUR) informa que finalizou projeto de ações de melhoria da entrada da
cidade há quinze dias sobre iluminação, limpeza, sinalização entre outras providências,
entretanto que em reunião com Dr. Ivo observou indiferença com o Turismo e que a
CODESAVI não tem funcionários suficientes e que tem problemas de verbas para implantar
projetos dessa natureza. Afirma, ainda, que apresentou ao Secr. Alexandre (SESPORTUR)
propostas para melhorar a estrutura do deck de pesca e da praia do Itararé, mas não teve
apoio por falta de verbas.
Sr. Edu da Associação Comercial diz que tem que haver verbas específicas para o
equipamento Praia e também outros de interesse do Turismo. Sr Neri aponta falhas no
receptivo da nossa cidade, onde ações mais concretas tem que serem tomadas, como por
exemplo: tirar craqueiros da entrada da cidade, cuidar melhor dos jardins e praias, bem
como limpeza e segurança de forma geral.
Márcia (SESPORTUR) diz que é preciso elencar prioridades e que não adianta fazer da ata
um muro de lamentações, e que o COMTUR deve documentar às autoridades competentes
sobre cada tema. Concordando com esses argumentos, o Sr. Mauro (Lazer e Prazer) solicita
que tudo seja protocolado.
Sr. Salvador (SINHORES) disse que convidou o Prefeito para uma visita das suas instalações
há dois meses e nessa oportunidade fez várias solicitações e ele ficou de providenciar, mas
que até o momento nada foi feito. Acredita que se deve reforçar as solicitações aqui
elencadas.
O convidado Sr. Eloy, urbanista e representante da Sociedade Amigos do Itararé, relata que

no último sábado realizou projeto Arte na Praia, com apoio da Secretaria de Cultura,
ensinando as crianças a pintar, com cerca de 50 crianças participantes. O objetivo principal
era para ocupar o bolsão do estacionamento com outra atividade que não seja estacionar
carros.
Orienta, ainda, que a Praia deve ser entendida como um todo e não somente com ações
pontuais. Apresentou projeto sobre reurbanização para o Prefeito e sabe que existe outro
da Secretaria de Obras, na oportunidade o Bili solicitou fazer uma fusão entre os dois
projetos, mas que foi ignorado pela Sec. de Obras, prevalecendo o seu projeto. Diz que
urbanização envolve inúmeros estudos e que não estão sendo considerados, sugere,
portanto a criação de um Conselho de Desenvolvimento Urbano, que não existe na cidade.
Indica que a cidade já tem estudo desenvolvido pelo Instituto Polis.
Aconselha que temos que ter uma estratégia definida para sensibilizar e pressionar as
autoridades constituídas – Prefeito, Codesavi e vereadores, senão ficaremos nos
lamentando e sem ações práticas.
Marcio (Sind. Trabalhadores) apoiou o passaporte do Festival e outras ações de divulgação,
e acredita que temos que reivindicar com a Câmara de Vereadores, como fizeram os
motoristas de vans.
A conselheira Lirian afirma que a cidade tem problema de verbas, mas que é necessário
definir o que a cidade quer. A praia do Itararé é relativa ao Turismo de Sol e Praia e agora no
inverno pode não ser prioritário. O Comtur precisa definir o que fazer - fora da temporada para a atrair turistas. Explica que temos técnicos capacitados e podemos desenvolver
projetos impactantes do Turismo, daí sim mostrar o que queremos.
Continua explicando que os quiosques do Gonzaguinha estão mal feitos, sem nexo e que
nós deixamos tudo isso acontecer, esquecemos dos museus, praias etc.... enfim também
não temos projetos.
O conselheiro Mauro (Lazer e Prazer) diz que a insegurança está incomodando bastante.
Apoia a ideia de fazer barulho na Câmara e chamar a mídia para não ficar quieto e mostrar
nossa indignação.
Nesta oportunidade, o Sr. Claudionor diz “que sabemos onde chegar, temos pessoas capazes
de projetar, portanto, devemos pedir audiência pública do COMTUR na Câmara, que é um
caminho viável para mostrar nossa força, em que o cenário principal seja o Turismo”.
Neri coloca em votação o tema: Audiência Pública, sendo aprovado por maioria. Sr. Marcio
do Sind. Dos Trabalhadores analisa sobre o foco da audiência e do papel do COMTUR,
explicando sua preocupação com a preparação da audiência, mas que também concorda
com a reivindicação.
Sr. Edu da Assoc. Comercial não acredita que a audiência terá o resultado esperado.
Sra. Liriam, pela sua experiência, não acredita também no resultado, discute o interesse da
população sobre o tema, mas também afirma que depende do direcionamento da
audiência, pois há espaço para manobras governamentais.
Sr. Marcio da UNIBR sugere a implantação de uma subcomissão para elencar as prioridades
e projetos para trazer para discussão na plenária.

Sr. Afonso, da Pousada Frente Mar, diz que o que atrapalha são os ambulantes e o turismo
de um dia, além dos jardins mal conservados.
Thiago, representante do Santos e Região Convention & Visitor Bureau informa que sua
instituição acompanha todos os conselhos da região e afirma que estes assuntos são
recorrentes em outros conselhos que acompanha, e que o órgão são mais ouvintes e
apoiadores de ações locais.
Neri sugere que o assunto - Audiência Pública, seja colocado como principal para a próxima
reunião e que cada conselheiro traga por escrito as reivindicações.
Convidado, Sr. Tavinho Souza, radialista, esclarece a importância da mídia e afirma que o
lamentável fato ocorrido no Guarujá teve mídia em nível nacional e que se tem projeto na
cidade que não foi nem analisado, isso tem que ser mostrado.
Sr. Luiz, convidado do ramo de música e dança, sugere a criação de projetos com jovens,
pois acredita na sensibilização e transformação através da arte.
Sr. Neri gostaria de ver a cidade “felizcidade” e que essa semente seja realmente
germinada.
Eloy identifica que falta definir uma política de turismo da cidade, e Márcia (SESPORTUR)
relata que aguarda proposta do SENAC e outra empresa de renome para o desenvolvimento
do Plano Diretor de Turismo, que o assunto já está bem encaminhado.
Os outros convidados são da Varal Criativa, uma empresa que está propondo o mapa
turístico e o passaporte, apresentando modelos e pede apoio e adesão dos presentes.
Sr. Salvador convida a todos para a próxima reunião do COMTUR dia 10/06 às 9 horas, no
Hotel Palais.

