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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO VICENTE
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: dia 30 de maio de 2017, às 19:30 horas, no Salão
Nobre da Prefeitura Municipal de São Vicente, localizada na R. Frei Gaspar, 384
Centro, na cidade de São Vicente SP.
2. PRESENÇA MEMBROS DO CONSELHO: Renato Marchesini (Caiçara
Expedições), Cezar Augusto Matiussi (Ao Mirante Restaurante), Claudionor do
Carmo (Dina Comidas Típicas), Marcio Luiz da Silva Miorim (Sinthores), Ana
Cristina Ferraz (ACIESV), Lirian Marcelle Lima (Mariana Dona Rosa), Dulceli
Maria (Quiosque Vó Dulce), Francisco Macedo (Quiosque Macedo), Salvador
Gonçalves (SinHores), Marcos Henrique Bento Marcos (Destaque´s Eventos),
Alexandre Nunes Affonso (Santos e Região CVB), Reginaldo Amaral (Dinâmica
do Ar), Patrícia Monteiro (Secretaria de Turismo), Adão Ribeiro (Secretaria de
Projetos Especiais), Marco Antônio da Silva (Secretaria de Governo), Fábio
Figueiredo Lopez (Secretaria de Cultura), Paulo Eduardo Costa (Secretaria de
Cultura), Vitor Carlos Vitório do Espirito Santos (Secretaria do Meio Ambiente),
Silmara de Oliveira Casadei (Secretaria do Meio Ambiente).
2.1. JUSTIFICATIVAS DE FALTA MEMBROS DO CONSELHO: Não houve
2.2. SEGUIMENTOS QUE MEMBROS DO CONSELHO NÃO COMPARECERAM
E NÃO JUSTIFICARAM (nem titular/nem suplente): Proprietários de Hotéis,
Proprietários de Agência de Viagens, Representantes de Faculdades e Escolas
Técnicas, Representantes Secretaria de Esportes, Representantes Secretaria de
Educação, Representante Secretaria de Obras, Secretaria de Comércio,
Secretaria de Transportes e Representação do Poder Legislativo.
2.3. Membros do Conselho conforme DECRETO Nº 4357-A de 23 de junho de
2016 – Segue link com listagem dos integrantes AQUI.
2.4. CONVIDADOS: Pedro Gouveia (Prefeito Municipal), Lucia Fernandes
(Quiosque Lucia Lanches), Elyanne Soares (SinHores), Henrique Marx
(Secretaria de Turismo), Andreia Lamaison (Secretaria de Turismo), Renata
Balbino (Secretaria de Turismo), André Cavaleiro (Secretaria de Turismo), Mauro
Preto (Secretaria de Educação), Olivério Pierotti Junior (Secretaria de Projetos
Especiais), Mª de Lourdes Oliveira (Assistência Social), Rosana Caruso
(Secretaria Assistência Social), Gilson Nunes (Secretaria de Esportes), José
Renato Borges (Secretaria de Esportes), Kelerson Julio (Secretaria do Comércio),
Eugenia Marcondes Leal Teixeira (Secretaria de Educação), Kelly Cristina Neres
Sampaio (Secretaria de Governo), Alexandre Almeida (Secretaria de Transporte),
Osvaldo Bueno (Secretaria de Transporte), Leonidas Lucio dos Santos (Secretaria
de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas), Regina Ponte do Carmo
(Secretaria do Comércio).
3. MESA: Sr. Renato Marchesini (Presidente COMTUR), Senhor Pedro Gouvêa
(Prefeito Municipal).
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4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Os Srs. Conselheiros e autoridades,
sem reservas ou ressalvas, dialogaram e debateram sobre os seguintes itens:
5. O prefeito Pedro Gouvêa deu início aos trabalhos dando as boas-vindas aos
presentes, e falando da importância da reunião para o bom andamento do turismo
da cidade. E que a decisão do Executivo é pelo conselho seja paritário. E a
composição dos membros do poder público será feita por Secretários e seus
Adjuntos ou Chefes de Gabinete para que as decisões tomadas sejam
rapidamente levadas a diante. No que se diz respeito a iniciativa privada na
formação do COMTUR, esta continua como está, bem como a diretoria do mesmo
pois houve uma votação legitima, a mudança será feita apenas nos membros do
poder público os quais já foram escolhidos e será comunicado ao COMTUR.
6. Continuando o Prefeito ressalta que desde o início do seu mandado, vem com
sua equipe resolvendo pendências financeiras de anos anteriores à atual gestão.
E já conseguiu renegociar dividas e pendências que possibilitam a partir de agora
conseguir viabilizar as verbas estaduais do DADETUR.
7. Seguindo a pauta o presidente senhor Renato Marchesini, fez uma breve
explanação sobre a importância do cumprimento das 90 metas criadas em muitas
mãos pelo COMTUR estabelecidas como norteador das ações do turismo na
cidade e sobre a sua relevância através de um processo participativo e
envolvimento.
7.1. Em resposta à questão o senhor prefeito Pedro Gouvêa elencou as 13 metas
prioritárias para iniciar em seu governo e deixando claro que irá buscar cumprir o
total de 90 metas no decorrer de seu mandado.
7.2. Renato Marchesini ressalta que muitas das metas sequer necessitam de
investimentos financeiros, mas sim de políticas públicas adequadas para o
fomento da atividade.
8. Renato Marchesini (Presidente do COMTUR), diz que a atividade de Turismo
para São Vicente é das mais importantes para o fortalecimento da mesma. Mas
existe a necessidade de ser realizada de forma planejada e ações. E comenta
que se a cidade recebe-se em torno de 02 ônibus/dia de visitantes e num total de
mais ou menos 600/ano, que aqueceria diretamente o comércio, restaurantes,
quiosques, atrativos, agências de turismo receptivo, guias de turismo, hotelaria e
assim no fomento da geração de renda, emprego e impostos para a cidade.
9. O senhor presidente, falou que só neste ano de 2017 O COMTUR já protocolou
08 ofícios, sendo somente 02 respondidos. E que o COMTUR precisa destes
posicionamentos.
10. Uma delas é reivindicação mais antiga do COMTUR, que é a decisão de
gestão participativa e orçamento participativo no que se refere ao Fundo
Municipal de Turismo. Que sejam os integrantes 50% poder público e 50%
sociedade civil. E que este recurso é importante para as demandas do COMTUR
e Turismo de São Vicente.
10.1. O Prefeito Pedro Gouveia diz que o pleito é legitimo e que entende que este
deva ser o caminho. E que o COMTUR deve ter seus trabalhos apoiados.
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11. O presidente do COMTUR solicitou ao prefeito uma pessoa da secretaria de
turismo para sempre transcrever as atas das reuniões, lista de presença e outras
demandas do COMTUR.
11.1. O prefeito aceitou imediatamente e afirma seu apoio aos trabalhos do
COMTUR e Sociedade.
12. O Sr. Presidente perguntou sobre as aberturas dos PITs e também do site
exclusivo de turismo. Uma vez que são também etapas que devemos cumprir
para continuarmos cidade Estância Turística.
12.1. Em resposta sobre os Postos de Informações Turísticas, a turismóloga
Patrícia da Setur falou que temos poucos estagiários, porém conseguiremos abrir
ainda este mês o PIT do Gonzaguinha.
13. Renato Marchesini comenta também da LEI 1261/2015 e sobre a
preocupação do COMTUR referente ao andamento do Plano Diretor de Turismo.
Que entende que nem a parte mais mecânica que é o inventário está pronta. E
ainda falta toda a parte de planejamento de prognóstico e plano de ação.
14. Falou dos trabalhos e posicionamento do COMTUR no desenvolvimento da
cidade e na importância de discutir todos os projetos relacionados ao turismo.
14.1. O senhor Prefeito Pedro Gouvêa falou que irá criar um “Conselhão” de
vários setores em que os membros participarão das tomadas de decisões para a
cidade e da importância de um representante do COMTUR nesse espaço.
15. O senhor Adão Ribeiro secretário de Projetos Especiais apresentou ao
COMTUR as propostas da prefeitura que estarão sendo enviadas ao COC
(Conselho de Orientação e Controle). Conforme Anexo.
15.1. O conselheiro Marcos Henrique Bento (Destak’s Eventos) manifestou o
desejo de que nas próximas oportunidades sejam apresentados projetos com
maior antecedência para apreciação do Conselho, no que foi imediatamente
assentido pelo senhor Prefeito.
15.2. Renato Marchesini pergunta a todos se não é melhor que as propostas
sejam enviadas por e-mail para todos do conselho e votadas antes da reunião do
COC no dia 02 de junho.
15.3. O conselheiro Claudionor (Dinas Comidas Típicas) manifestou-se a favor de
seguir os trabalhos aprovando as propostas apresentadas considerando o pouco
tempo e a importância das propostas para o turismo.
15.4. O conselheiro Alexandre Nunes Affonso (SRCVB) se manifesta a favor da
aprovação imediata.
15.5 O senhor prefeito Pedro Gouveia aponta a importância da aprovação pelos
membros do COMTUR dos projetos a serem entregues na reunião do COC.
15.6. O Presidente Renato Marchesini, pergunta a todos os Membros do
COMTUR se podemos aprovar as propostas para o COC no dia de hoje ou
faremos isso antes da reunião do COC.
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15.7. Houve consenso para ser votado na data de hoje. E as propostas foram
aprovadas por unanimidade pelos conselheiros.
16. O senhor Cezar Matiussi, primeiro secretário do COMTUR, reivindicou
melhorias no Morro Voturuá, como sinalizações com informações turísticas,
limpeza, asfalto para acesso – e o teleférico.
16.1 O Prefeito Pedro Gouveia, diz que no local deve se estudar onde é domínio
público municipal, mas de pronto já vai enviar equipe para fazer limpeza e
pequenos consertos.
17. O conselheiro Marcio Luiz da Silva Miorim reivindicou que sejam feitas as
melhorias necessárias na praia do Itararé e Gonzaguinha para o melhor
atendimento nos quiosques e em toda a orla, como iluminação, banheiros e
jardim. Ressaltando também o exemplo de São Miguel das Missões /RS, que
exibe um show de luzes e som que poderia ser aproveitado usando elementos da
Encenação da Fundação da Vila de São Vicente durante todo ano.
18. A conselheira Lirian Marcelle Lima (Mariana Dona Rosa) ressaltou a
importância de investimentos no bairro Japuí, mais precisamente no Porto das
Naus e Av dos Tupiniquins.
19. Renato Marchesini presidente do COMTUR entende como o diálogo desta
noite proveitoso, agradece ao Prefeito Pedro Gouveia e que o COMTUR e o
Prefeito devem ter diálogos/reuniões mais constantes.
19.1 O senhor prefeito Pedro Gouveia, confirma a importância de diálogos mais
constantes entre conselho de turismo e governo e agradece ao COMTUR aos
trabalhos realizados.
20. O prefeito comunica que a reunião do COC será no próximo 02/06/2017 às 16
horas no Mont Rey Hotel, localizado a rua Frei Gaspar ,133, Centro, São
Vicente/SP, com a presença do Secretário de Estado do Turismo senhor Laercio
Benko, Prefeitura Municipal e COMTUR.
21. ENCERRAMENTO, LAVRATURA: Nada mais havendo para constar,
lavramos a seguinte ata, o Sr. Presidente do COMTUR Renato Marchesini deu
por encerrados os trabalhos às 21:15hrs. A ata deve ser aprovada e assinada
pelos membros em reunião ordinária posterior.

Aprovação de Ata por Membros do Conselho Municipal de Turismo presentes:
Entidade
Caiçara Expedições
Ao Mirante Restaurante
Diná Comidas Típicas
Sinthores
Mariana Dona Rosa
ACIESV
Quiosque Vó Dulce
Sinhores
Quiosque Macedo

Nome Conselheiro (a)
Assinatura
Renato Marchesini
Cezar Augusto Matiussi
Claudionor do Carmo
Marcio Luiz da Silva
Miorim
Lirian Marcelle Lima
Ana Cristina Ferraz
Dulceli Maria
Salvador Gonçalves
Francisco Macedo
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Destaque´s Eventos
Santos e Região CVB
Dinâmica do Ar
Secretaria de Turismo
Secretaria de Projetos
Especiais
Secretaria
do
Meio
Ambiente
Secretaria
do
Meio
Ambiente
Secretaria de Governo
Secretaria de Cultura
Secretaria de Cultura

Marcos Henrique Bento
Alexandre Nunes Affonso
Reginaldo Amaral
Patrícia Monteiro
Adão Ribeiro
Vitor Carlos Vitório do
Espirito Santos
Silmara
de
Oliveira
Casadei
Marco Antônio da Silva
Fábio Figueiredo Lopez
Paulo Eduardo Costa

_________________________
Renato Marchesini
Presidente COMTUR São Vicente.

____________________________
Cezar Augusto Matiussi
Secretário-Executivo COMTUR São Vicente.

_______________________________
Claudionor José do Carmo
2º Secretário COMTUR São Vicente.
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Anexo: Propostas “Pleito” DADETUR 2017.

