ATA DE REUNIÃO DO COMTUR
COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
Data: 11/03/2014

Local: Secretaria de
Esportes, Turismo e Lazer.
Tipo de Reunião: Reunião do COMTUR
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Debora Melo
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Rafael Moratelli
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Marcio
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Marcia Aguiar
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Paulo Eduardo Costa

Golf Club

Marcio L. S. Miosim

SINTHORES

Alexandre Nunes Affonso

SCV

Nery Ambrozio

Chácara do Mosteiro

Adulcimar

Casa das Bananadas

Salvador Gonçalves Lopes

SINHORES

Rosangela Reis

Convidado

Paloma Lima

Convidado

Hedelcio Rodrigues

Convidado

Roberto Marcio Braga

SEGOV

Lazer e Prazer

Horário: 09h00

Cesar Matiussi

Ao Mirante

Marcos Henrique

Destak’s Produções

Salvador Golçalves Lopes

SINHORES

Caudionor José do Carmo

Convidado

Pautada divulgada em:

Reunião iniciada ás:

Término da Reunião ás:

11/03/2014

09:00

11:00

OBJETIVOS
•
•

Tirar os novos representantes do COMTUR – Titular e Suplente na categoria de Marinas.
Ter uma noção das problemáticas do setor de Marinas.

REGISTROS
Estiveram presentes conselheiros e convidados representando quase todos os segmentos
da atividade turística, rede hoteleira, gastronômica, entretenimento, eventos, agências de viagens,
bem como representantes da sociedade civil e membros do governo municipal, conforme lista de
presença em anexo.
Primeiramente foi feita breve apresentação dos conselheiros e convidados. Em seguida, eu
Marcia Aguiar fiz leitura da ata anterior, sendo aprovada sem alterações.
O Presidente do COMTUR Sr. Nery Ambrosio fez algumas orientações sobre o
desenvolvimento das reuniões, para que sejam produtivas e práticas, aconselhando todos sobre a
importância da pontualidade.
O conselheiro Henrique informou sobre a subcomissão que trata o Calendário de Eventos e
que amanhã dia 12/03 será feito um novo encontro para formatar o Calendário. Comentou também
sobre os problemas que vem encontrando para a realização do Baile de Gala, que a partir de agora
será organizado pela SESPORTUR.
O conselheiro Cezar do Restaurante Ao Mirante acredita que o Baile de Gala não agrega
nada ao desenvolvimento do Turismo e pede que seja mudado o assunto da reunião.
Nery pede que conste em ata sua análise sobre o COMTUR, que tem objetivo de fazer a
transformação da cidade “para que seja alegre e bonita, gostosa de se viver”, e que o Baile é sim
tema para a reunião.
Sobre o Festival Gastronômico o técnico da SESPORTUR Rafael Moratelli explicou sobre o
Festival que acontecerá em maio/14, que é composto de uma entrada, prato principal e sobremesa.
Tem com objetivo principal o fomento ao consumo e não à concorrência entre estabelecimentos.
Detalhou sobre as responsabilidades da SESPORTUR (divulgação e confecção de cartazes) e do
COMTUR. Cezar pediu que os conselheiros sejam interlocutores do Festival junto aos
estabelecimentos gastronômicos para apresentar o Festival. Nessa oportunidade o Presidente do

COMTUR Sr. Nery interrompeu a explanação, por achar desnecessária a apresentação do projeto.
O conselheiro Marcio da UNIBR afirmou que na reunião da subcomissão sobre o Calendário
de Eventos que se realizará amanhã (13/03) será discutida a Virada Cultural de São Vicente.
Outro assunto abordado foi a criação da Secretaria de Turismo autônoma e o Sr. Nery pediu
que todos os conselheiros, um por um se manifestasse a esse respeito, que resumidamente registro:
Sr. Mauro – Lazer e Prazer – questionou se haveria interesse da Prefeitura.
Sr. Edu – Assoc. Coml. – opinou que deveria ser separado
Sr. Salvador do Sinhoress – sugeriu que se marcasse reunião com Prefeito
Sr. Marcio – SEGOV – pediu para que se ouvisse o Secretário da SESPORTUR.
Sra. Márcia – SESPORTUR – reafirmou sua batalha em transformar o turismo vicentino, e que
logicamente o ideal seria uma secretaria autônoma, entretanto, a decisão não é do COMTUR.
Sr. Enio – Sec. Desenv Econ – não acredita que se faça mudança administrativa, mas sugeriu a
criação de uma Diretoria com alçada decisória.
Sr. Paulo Costa – Golf Club – não acredita que mudanças administrativas vão fomentar o turismo, o
que tem que ter são ações incisivas para atrair o turista. São Vicente não tem planejamento,
população não tem qualificação profissional, não tem cardápios em outros idiomas. Falta
competência. São Vicente tem dois equipamentos de atração turística que não são divulgados no
caso o Golf e Joquei.
Sr. Alexandre do Bureau – afirmou que não cabe a nós decidirmos ou não a criação da Secretaria, ou
de forma paliativa a Diretoria autônoma, o que há é carência de um Plano Diretor de Turismo.
Sr. Marcio do Sindicato dos Trabalhadores de Hotéis, bares e restaurantes – apoiou a criação da
Secretaria ou Diretoria autônoma e que o COMTUR está cumprindo seu papel, aprovou a ideia de
reunião com o Prefeito Municipal.
Após a manifestação dos conselheiros o Sr. Nery perguntou se era consenso de todos os
conselheiros que fosse levada nossa reivindicação de secretaria única ao prefeito e todos
concordaram.
Sobre o Baile de Gala o convidado Claudionor não acredita que seja a hora de apresentar
essa proposta, numa cidade com tantos problemas como São Vicente, que o Secretário Alexandre é
um excelente gestor e o que mais faltam são os recursos financeiros para sua gestão.
Foi consenso também que o COMTUR é muito forte e que ninguém é contra o Secretario da
SESPORTUR, não se tem postura política e que cabe ao Prefeito Bili a gestão total do município,
sugerindo um tema a ser reivindicado também com o Prefeito - o planejamento do turismo – Plano
Diretor.
O Sr. Edu Teixeira da Assoc. Coml observa que temos que pensar positivo, não podemos falar
mal de São Vicente, temos belezas naturais, hotéis, restaurantes, boa estrutura para receber quem
nos visita.
Sr. Manoel da SESPORTUR criticou a entrada da cidade com respeito ao lixo e segurança,
principalmente próximo ao viaduto da Imigrantes. Afirma que em reunião com a ECOVIAS pediu
fechamento, limpeza, iluminação e pintura das vias, serviços que serão realizados em conjunto com
a CODESAVI. Informa também que já realizou tratativas junto a Sec. Meio Ambiente para paisagismo
e urbanização até o Centro de Convenções. Estes serviços serão iniciados em Abril e já foi realizada
limpeza do Rio da Vó.
O Sr. Alexandre Nunes do Convention & Visitors Bureau analisa que temos que trabalhar
toda a região como produto turístico diversificado e de qualidade, com reconhecimento do que
temos e valorizando o que é nosso. Devemos olhar como um todo para a Região Costa da Mata

Atlântica.
O conselheiro Paulo Costa alerta que em 2015 o Golf Club irá completar 100 anos e será
realizada uma série de eventos comemorativos. Informa que o restaurante é aberto ao público em
geral.
Por convite da Conselheira Lirian, a próxima reunião será realizada às 9 horas do dia 08/04
na Marina Dona Rosa.
Às 11 horas o Presidente encerrou a reunião.

