ATA DE REUNIÃO
COMTUR
Data: 14/01/2014

Local: Secretaria de Esportes,
Turismo e Lazer.
Tipo de Reunião: Ordinária

Horário: 9h18

Lista de Conselheiros Presentes:
Nome
Entidade
Nery Ambrozio
Hotel Chácara do Mosteiro
Cesar Matiussi
Restaurante Ao Mirante
João L. F. Mendes
Comércio, Indústria e Negócios
Lirian M. S. de Lima
Marina Dona Rosa
Márcio L. da S. Miorim
SINTHORESS
Márcio Roberto Paz
UNIBR
Marcos H. Bento
DESTAK’S
Mauro C. Alcântara
Agência Lazer e Prazer
Renato Marchesini
Caiçara Expedições
Claudionor José do Carmo
Ass. Amigos da Vila Valença (CONVIDADO)
Ivo Lira Oshiro
Codesavi (CONVIDADO)
Josivaldo Duarte
Codesavi (CONVIDADO)
Alexandre Nunes
SRCVB (CONVIDADO)
Patricia Monteiro
SESPORTUR (CONVIDADA)
Rafael Moratelli
SESPORTUR (CONVIDADO)
Manoel de Oliveira
SESPORTUR (CONVIDADO)
Pauta divulgada em:
Reunião iniciada às:
Término da Reunião às:
01/2014
9h18
11h05
OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•

Item I – Reclamações e sugestões por escrito
Item II – Montagem de calendário de eventos
Item III – Jardim da praia e da entrada da cidade
Item IV – Limpeza da praia e das ruas
Item V – Efetivo da guarda municipal
Item VI – Assuntos gerais

•

REGISTROS
A reunião foi aberta pelo presidente Sr. Nery Ambrozio, informando que não há
segunda chamada para o início das reuniões do conselho e solicitou a Rafael
Moratelli que procedesse à leitura da ATA da Reunião do dia 10/12/13 e que foi
aprovada sem ressalvas;

•

O Sr. Nery começou a reunião informando que os assuntos discutidos pelo
conselho são complexos e que nas duas reuniões anteriores o principal tema foi
segurança e que neste encontro seria debatido, principalmente o tema lixo

REGISTROS
devido à presença do presidente da CODESAVI. Solicitou que as reclamações e
sugestões fossem realizadas por escrito. Em seguida, procedeu-se a uma rápida
apresentação de todos os presentes;
•

Sr Nery informou que necessita de ações e soluções, já são mais de 82
reinvidicações para tornar a cidade melhor e solicitou se alguém queria retificar a
ata;

•

O Sr. Renato Marchesini solicitou que constasse em ata os conselheiros que
faltaram e não justificaram a ausência. O Sr. Nery concordou com a proposta;

•

O Sr. Alexandre Nunes e Sr. Thiago, representantes do SRCVB, se apresentaram
e agradeceram o convite para participar da reunião;

•

No segundo momento, o presidente iniciou a leitura das reinvidicações e
sugestões do conselho ao presidente da Codesavi, sobre a limpeza urbana da
cidade e das praias. O presidente citou a necessidade de nivelamento da areia
para evitar o seu avanço para o calçadão da praia do Itararé e corte do mato que
vem crescendo na areia, informações educativas nas placas de publicidade da
Itaipava na orla da praia, implantação de “bituqueiras” de cigarro na praia, mais
cuidado com o jardim da praia, evitar os tragos de caminhões no calçadão da
praia pela fragilidade do piso, maior atenção aos jardins dos canteiros das
entradas da cidade, com a plantação de grama e flores resistentes ao tempo e
com floração anual. A lista completa foi entregue ao Sr. Ivo;

•

Sr Manoel da SESPORTUR apresentou a sua proposta de reurbanização da
entrada da cidade pelo bairro do Parque Bitaru de que vem de Praia Grande;

•

Sr. Nery elogiou o trabalho do Sr. Manuel e sugeriu a colocação do nome da
cidade em concreto nas principais entradas de São Vicente, com iluminação,
seria uma proposta de baixo custo e identificaria as entradas da cidade.
Acrescentou ainda que ações como a sugerida pelo Sr. Manuel forçaria a
Ecovias realizar a limpeza da margem da rodovia sob a sua concessão;

•

Sr. Manuel ainda sugeriu a necessidade de uma reforma geral na Plataforma de
Pesca e de conscientização da população sobre o problema do lixo nas escolas;

•

O Sr. Nery acrescentou que a plataforma de pesca é um importante equipamento
turístico da cidade e é muito procurada pelos seus hóspedes. Ele ainda

REGISTROS
acrescentou a necessidade de combater o trânsito de bicicletas nas praias para
evitar assaltos;
•

O Sr. Renato citou que deve ser analisada esta proibição das bicicletas na praia,
pois muitas famílias a usam como meio de locomoção, diz que o foco deve ser a
pessoa;

•

Sr. Ivo justificou os problemas da limpeza urbana da cidade a uma série de
fatores como: problemas com mão de obra desqualificada e cara, falta de verba,
projetos já executados mal feitos que demandam alto custo de manutenção e
falta de educação da população. No entanto, recebeu todas as reinvidicações e
que irá se esforçar para atendê-las;

•

O Sr. César sugeriu o asfaltamento dos vãos entre os tijolinhos do calçamento da
praia do Itararé para evitar o crescimento de mato. Falta uma identificação no
alto do Morro do Voturuá informando onde começa o município de São Vicente.
Enfatizou mais uma vez a necessidade de uma caçamba de lixo no alto do
morro, pois seu restaurante produz muito lixo e se diz perdido diante do que ele
deve fazer para resolver este problema que é muito sério para o seu comércio;

•

Sr. Nery mais uma vez reiterou a necessidade da apresentação das críticas e
sugestões por escrito e solicitou que os bancos de concreto nos fundos do
Centro de Convenções fossem levados a Praça Bernardino de Campos. Citou
ainda a necessidade da recuperação dos dedos e do rabo do Ipupiara na Praça
22 de Janeiro, além de colocar água no tanque que ele forneceria os peixes
gratuitamente. Por fim solicitou a limpeza dos bueiros no Morro dos Barbosa;

•

Sr. Renato citou que os parquinhos da praia do Itararé estão em péssimas
condições de manutenção oferecendo risco a população e citou a necessidade
de uma equipe específica de manutenção dos bens públicos para áreas
turísticas;

•

Sr Ivo respondeu aos questionamentos dizendo que atualmente não tem
condições de ter uma equipe específica para as áreas turísticas, pois teria
problemas em duplicidade de contrato, relatou ainda que o Deck dos pescadores
necessita realmente de uma reforma geral, em relação à coleta de lixo há
necessidade de uma revisão do plano de limpeza urbana e que somente a
manutenção das calçadas públicas é de sua responsabilidade;

•

REGISTROS
O conselheiro João Leonardo informou que no próximo sábado haverá uma
operação de fiscalização de venda de “long necks” e som em excesso nos
quiosques de praia. Sugere a criação de uma guarda praiana e que sejam
convidados o capitão da guarda municipal Sr. Guimarães e o capitão Costeve da
polícia militar para participar da próxima reunião do COMTUR. Ele se colocou a
disposição para verificar a inserção de frases de conscientização sobre a limpeza
urbana, junto aos outdoors de praia com anúncios da Itaipava;

•

As 10:35 se retiraram o Dr. Ivo e seu assessor, Sr. João Leonardo e o Sr.
Alexandre Nunes;

•

O Sr. Nery continuou a reunião com a pauta de assuntos gerais prestando
justificativas para a não realização do evento do Papai Noel a pedido do
conselheiro Márcio. Em seguida ele apresentou o material produzido pelo Sr.
Márcio, com opções de logomarca e crachá do COMTUR. Apresentou e elogiou
o material produzido para o Projeto do Papai Noel confeccionado pelo Sr
Henrique e disse que será guardado para o final do ano.

•

A conselheira Lirian sugeriu que fossem realizadas reuniões extraordinárias para
tratar assuntos específicos como limpeza e segurança devido à complexidade
dos assuntos e falta de tempo para atender outras demandas do conselho;

•

Sr. Henrique agradeceu aos elogios e cita que ficou chateado por não ter sido
avisado com antecedência sobre o cancelamento do evento do Papai Noel e que
teve perdas financeiras;

•

O Sr Mauro citou a necessidade desenvolver projetos ligados a música com
opções para a 3° idade, valorizando a cultura local;

•

O Sr. Nery gostou da ideia do Sr. Mauro e enfatizou a necessidade de oferecer
opções para a família, sugeriu a reforma da Praça Bernardino de Campos;

•

Sr. Claudionor solicitou a SESPORTUR urgência na mudança da instalação da
tenda do projeto musical, pois está muito próxima do lava pés e está tampando a
visão

da

Biquinha.

Solicitou

ainda

a

necessidade

de

reorganizar

o

estacionamento nas proximidades da Praça 22 de janeiro, próximo a Biquinha,
para que sejam oferecidas mais vagas (carro na perpendicular com a calçada);
•

Sr. Márcio solicitou informações sobre o calendário de eventos e que as reuniões

REGISTROS
sejam mais frequentes, além da necessidade uma maior valorização da cultura e
história da cidade, que um dos nossos diferenciais. O Sr. Nery manteve os
encontros na segunda terça-feira de cada mês;
•

O Presidente anuncia o fim da reunião às 11h05min.

•

E marca a próxima reunião para o dia 11/02/14 às 09hs no restaurante Ao
Mirante.

Lista dos conselheiros titulares ausentes:
Nome
Entidade
Afonso C Culatrelli
Segmento pousadas
Allan P.de B. Borges
Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos
Ana Paula C.de S. Martins
Secretaria de Assistência Social
Secretaria de Transportes, Segurança e Defesa Social
Andrea A. S.de Lima
– área segurança
Secretaria de Transportes, Segurança e Defesa Social
Antônio M de Alburquerque
– área transporte
Christiam dos S. Justo
Secretaria de Esportes e Lazer
Associação Comercial, Industrial e Empresarial de São
Edu T. Tavares
Vicente
Ênio M. Bonfante
Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária
Isabela I de Melo
Secretaria de Educação
Juliana S. de Souza
Poder Legislativo
Maria J. Gallo
Secretaria do Meio Ambiente
Roberto M Braga
Secretaria de Governo
Rômulo R. Venâncio
Segmento das empresas de entretenimento
Salomão Cohen
Segmento quiosques
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da
Salvador G. Lopes
Baixada Santista e Vale do Ribeira
Saulo H. F. Silva
Titular da Secretaria de Cultura

