ATA DE REUNIÃO DO COMTUR
Às quinze horas, do dia vinte e seis de novembro de dois mil e quatorze, no
Centro de Convenções de São Vicente, sito na Avenida Capitão Luiz Antonio
Pimenta, 811, realizou-se a reunião do COMTUR que contou com a presença
do Presidente Sr. Nery Ambrosio, dos conselheiros e demais pessoas
constantes na lista de presença anexa a esta ata.
Iniciando os trabalhos, o Presidente solicitou que a conselheira Débora Melo
procedesse a leitura da ata de reunião do dia 19/11.
Após a leitura, houve correção do nome do Sr. Claudionor José do Carmo, pois
na ata anterior constou como Sr. Claudio, tendo seu conteúdo sido aprovado
por todos os conselheiros, nesta ocasião o Presidente pediu a apresentação de
todos os presentes.
O Presidente informa que estão presentes na reunião alguns dos alunos
formados pelo SENAC pelo PRONATEC COPA, parceria da SESPORTUR e
Ministério do Turismo e que os mesmos estão disponíveis para o mercado de
trabalho.
A conselheira Márcia Aguiar pede a palavra e informa que haverá, na sextafeira, dia 29/11, a 1ª Feira de Empregos no Centro de Convenções, das 9 às
17h, onde também serão feitas as inscrições para o PRONATEC COPA 2014.
Aproveita a oportunidade para agradecer ao conselheiro Henrique da Destaks
a oportunidade dada aos alunos do PRONATEC em seus eventos.
A seguir, o Presidente pede aos conselheiros que opinem sobre a utilização de
bicicletas ou veículos motorizados pela PM na alta temporada e, após, passem
a votação.
Com a palavra o Sr. Claudionor da Associação Praça da Biquinha, propõe que
sejam locados menos bicicletas para que se possibilite a locação de um veículo
motorizado, com a participação de outros empresários no rateio. Pede que seja
feito levantamento dos valores da locação das bicicletas e dos veículos e o
rateio com pelo menos vinte empresários.
O conselheiro Alexandre informa que a Prefeitura de São Vicente conseguiu
abatimento para locação de quatro veículos, valor total de R$ 7.500,00, onde a
empresa cederia um veículo. Propôs a locação de dois veículos pela Prefeitura
e um veículo pelo COMTUR. Informa, ainda, que, independente de qualquer
resolução o município locará o veículo, pois o intuito da Prefeitura é o
sentimento de segurança na alta temporada, sendo que a van de
monitoramento cobrirá os bancos e onde há concentração de turistas.
O conselheiro Cesar se manifesta no sentido de que não se trata, então, de
escolha entre bicicleta ou veículo e sim o quanto o COMTUR poderá contribuir
nas ações que serão adotadas pela Prefeitura. Pergunta ao secretário
Alexandre como seria a participação dos empresários nessa ação, ressaltando
que uns empresários serão mais beneficiados do que outros.
Alexandre informa que a participação é facultativa, pois ainda não tem como
saber o resultado dessa ação, aliás, devem existir várias ações para que a alta
1

temporada seja um sucesso em nosso município. Informa que a Secretaria não
pecará por omissão.
Cesar sugeriu 50 quotas iguais no valor de R$ 50,00, ficaria assim: 1 veículo
cedido pela empresa, 2 locados pela Prefeitura e 1 locado pelo COMTUR, pelo
prazo de 30 dias.
Marcos, aluno formado pelo PRONATEC e publicitário sugeriu uma estratégia
de marketing para unir empresários e operação verão, o Presidente pede que
traga suas ideias após a reunião.
Márcia propõe que a ideia da participação dos empresários em quotas, seja
uma proposta do COMTUR e sujeita a aprovação ou não. Propõe, ainda que os
estabelecimentos que contribuirão com a locação tenham um banner para
divulgar sua participação. Informa que está prevista para o dia 26/12 a chegada
do reforço policial.
Conselheiro Salvador diz que a obrigação de segurança não é dos
empresários. A cada dia a violência e assaltos pioram mais.
Alexandre informa que a competência de segurança pública é do Estado e não
do município. Informa que existem tratativas para firmar um convênio entre a
Prefeitura e a PM para operação delegada onde o policial de folga virá
trabalhar em São Vicente. Nessa parceria, a Prefeitura pagará o dia trabalhado
do policial, ficando assim com mais autonomia para definir os locais de ação.
Salvador informa que já passou por escrito todas as reclamações para o
Prefeito.
O Presidente pergunta a Alexandre como surgiu a ideia da locação dos
veículos.
Alexandre informa que surgiu da preocupação com assaltos na faixa arenosa,
os veículos trarão maior mobilidade para PM, maior deslocamento, facilidade
nas trocas de turno. A sugestão partiu da PM para aumentar a segurança dos
banhistas. Só a presença dos policiais já vai diminuir a incidência de assaltos.
Informa, ainda, que existirão 17 postos de policiamento, provavelmente tendas
na praia, onde poderão ser feitas as divulgações dos empresários
patrocinadores.
O conselheiro Márcio diz que se devem apurar os prós e contras antes de
aceitar a proposta.
Alexandre propõe que seja eleita uma comissão do COMTUR para atuar junto
a Prefeitura para a captação da locação dos veículos, visando uma maior
transparência.
Em votação foi aprovada a participação do COMTUR na locação de um veículo
para uso da PM na alta temporada.
O Presidente passa para o próximo assunto que é a confecção de crachás para
os conselheiros. Alexandre disponibiliza a Secretaria para confecção dos
crachás sem custos para o COMTUR.
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Márcio, aluno formado pelo PRONATEC, se prontifica a criar a logomarca do
COMTUR para apreciação de todos.
O Presidente pede que Marcio crie o logotipo o mais breve possível. Informa
que nessa semana foi a Prefeitura em busca de legislação sobre adote uma
praça. Sugere iniciar a ação na entrada principal da cidade, até que se consiga
na cidade toda. Pede para que os conselheiros estudem estratégias para
colocar a ação em prática. Informa que trouxe a Lei que dispõe sobre o FATUR
e pede para Márcia explicar sobre o FATUR para todos.
Com a palavra, Marcia explica que FATUR - Fundo de Apoio ao Turismo, onde
o dinheiro é da Prefeitura para ser aplicado no Turismo e quem é responsável
pela sua correta aplicação é uma comissão indicada pelo Prefeito.
O Presidente pede para que algum conselheiro se prontifique para verificar
como está sendo aplicado o FATUR.
Próximo assunto, a chegada do Papai Noel de paraglider, junto com os
personagens infantis Patati Patatá, no dia 15/12. O Presidente pede a
Alexandre a colaboração para que não tenha só a chegada, mas, também,
música e atividades físicas. Alexandre se disponibiliza para verificar a
possibilidade de montar um palco, trazer caixas de som e professores de
ginástica.
Cesar ressalta que deve ter uma pessoa para gerenciar o evento.
Alexandre destaca que na data da chegada do Papai Noel os professores já
estarão em recesso escolar, e que terá de ver se algum professor aceitará ser
voluntário nesse evento e sugere as seguintes atividades: ginástica, zumba.
Pede que se verifique se haverá transporte para o Papai Noel pela cidade e se
terminará o evento na Praça da Biquinha.
Henrique informa que já fez passeio de papai Noel pela cidade em um triciclo e
que o custo é de R$ 150,00, disponibiliza cenário para acomodar o papai Noel
na Biquinha, com fundo musical.
O Presidente pede para Claudionor e Henrique se responsabilizarem pelo
evento na parte da Biquinha.
Claudionor fica responsável pelo pagamento do valor referente ao aluguel do
triciclo. O Presidente designa comissão para o evento: Saionara, Marcio,
Henrique, Claudionor e formandos do PRONATEC.
O Presidente pede para que os interessados enviem para ele uma foto 3X4
para confecção do crachá, assim como os interessados em ajudar na ação
adote uma praça o procurem para conversar. Informa, ainda, que foi ao
Gabinete do Prefeito e conseguiu uma listagem dos meios de comunicação na
cidade e região, assim ele disponibiliza para os conselheiros o mailing de
jornais, revistas, rádios, locutores etc. Comenta as ações da semana: ida a
Prefeitura para conseguir Leis e mailing, evento MOTIVATUR, pesquisa sobre
museus, reunião com Paulo do SEBRAE para capacitar pessoas para melhorar
a qualidade dos doces na Biquinha.
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Passou-se a discussão de assuntos gerais. O conselheiro Cesar sugere a
elaboração de um calendário de eventos para 2014.
O Presidente informa que terá uma reunião com Alexandre do Bureau e com
Amauri da SECULT para discutir o calendário. Sugere uma comissão para filtrar
os eventos sugeridos pelos empresários.
Henrique enviou ofício para o Prefeito para a criação de um baile de gala de
São Vicente.
Liriam informa que existe um site e um blog do COMTUR, onde deverão ser
publicados somente as ações do Conselho e não pensamentos e
posicionamentos particulares.
Com a palavra Alexandre informa que foi ele quem alertou o Presidente sobre o
conteúdo publicado na fun page. Diz que a Secretaria está aberta a críticas,
apenas não concorda que o conselho se manifeste como se fosse de forma
consensual contra a secretaria criticando suas ações. Alexandre também é
conselheiro e não admite que haja manifestações pessoais em nome do
COMTUR e dos conselheiros, por ser antiético, alem do mais a existência da
página e o seu conteúdo não foram discutidos em reunião, não tem um
gerenciador, responsável pela divulgação das ações que foram tomadas após
deliberações e de forma democrática, e não, uma ação isolada em nome do
conselho.
O Presidente diz que as opiniões pessoais deverão ser emitidas em página
pessoal e não na página do COMTUR.
Alexandre informa que a Secretaria sempre esteve aberta para os empresários
e funcionários que dela precisaram. Que ele como conselheiro não tem acesso
e nem controle sobre o que está sendo publicado e que isso é um erro e
sugere que sejam retiradas do ar as páginas, para a criação de uma página
oficial, onde o conteúdo das postagens seja decidido de forma democrática
pelos conselheiros.
Liriam informa que o site do Turismo havia sido criado anteriormente com o
apoio dos conselheiros da gestão anterior e questiona sobre quando foi criado
a fun page no facebook. Com a palavra a conselheira Debora Melo informou
que o site havia sido criado anteriormente e a fun page recentemente que foi
descoberto.
Alexandre sugeriu fosse solicitado ao criador da fun page a retirada das
páginas do ar.
O Presidente se compromete a ir pessoalmente juntamente com uma
comissão, falar com o criador das páginas.
Alexandre diz que não questiona as críticas, qualquer pessoa tem o direito de
discordar e criticar, o que questiona é o uso do nome do COMTUR para fazêlas.
O Presidente informa que em 2014 as reuniões serão mensais. Pede que a
comissão responsável pela chegada do papai Noel se reúna primeiramente
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com Alexandre para depois passar o que ficou acertado para os conselheiros
na próxima reunião.
Fica designada a data de 10 de dezembro, às 14:30h, a próxima reunião do
COMTUR.
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