ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO VICENTE
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: dia 10 de Março de 2017, às 15:15 horas, no
plenarinho da Câmara Municipal de São Vicente Turismo , localizada na R.. Jacob
Emmerich, 1195 - Parque Bitaru,, na cidade de São Vicente SP.
2.1 PRESENÇA: Segue em anexo a lista de todos os presentes.
2.4. Membros do Conselho conforme DECRETO Nº 4357-A de 23 de junho de
2016 – Segue link com listagem dos integrantes AQUI.
3. MESA: Sr. Rafael Fachini Moratelli, (Secretaria de Turismo) e Alexandre Nunes
(Convetion & Visitors Bureau de Santos e Região).
4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃOES: Os Srs. Conselheiros, sem reservas
ou ressalvas, dialogaram e debateram sobre os seguintes itens:
4.1. Assunto: 1ª Oficina do Plano Diretor de Turismo, aberta ao poder público,
iniciativa privada e sociedade civil, que teve como objetivo a definição a Visão
para o Turismo de São Vicente em 2032, bem como identificação dos eixos
estruturantes para o Turismo, os seguimentos turísticos já trabalhados, além dos
seguimentos potenciais; as necessidades e prioridades para cada seguimento da
hospitalidade; e a matriz Swot para o turismo de São Vicente de São Vicente.
Rafael Fachini Moratelli agradeceu pela presença de todos, como também aos
vereadores pelo local que foi cedido, o plenarinho da Câmara Municipal e em
seguida passou a palavra ao presidente do COMTUR Renato Marchesini, o qual
agradeceu novamente a presença de todos e ratificou a importância da realização
da 1ª oficina de elaboração do Plano Diretor de Turismo, ressaltando que Turismo
é a arte de “Receber bem”, sermos excelentes hospitaleiros, e também fez o
convite a que todos possam comparecer todas as segundas quartas-feiras de
cada mês na reunião do COMTUR.
4.2. Seguindo a pauta o conselheiro e turismólogo Rafael Fachini Moratelli fez
uma breve explanação sobre a importância do Plano Diretor de Turismo como
norteador das ações do turismo na cidade e sobre a sua relevância para que São
Vicente permaneça como um município estância, em seguida passou a palavra a
Alexandre Nunes Affonso, gerente executivo do Santos Região & Visitors Bureau,
que também atua como diretor da NNA Santos – Consultoria e Projetos e
Professor da Universidade Paulista – UNIP, que ministrou a oficina acima citada.
4.3. O Sr. Alexandre Nunes Affonso, primeiramente ministrou de forma
abrangente acerca de como, juntos podemos fomentar o Turismo da cidade de
São Vicente e ressaltando de que se efetive o Plano diretor de Turismo, pois

somente com a existência do mesmo é que se pode ter acesso a verba
DADETUR – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, e que
para recebê-la, as cidades necessitam determinar quais serão os objetos dos
convênios que poderão vir a ser celebrados, e assim sendo apontar onde tais
verbas serão aplicadas.
4.4. Logo após sua ministração acerca do Turismo e sua importância, orientou
todos os presentes que se reunissem em grupos e colaborassem, primeiramente
com observações escritas acerca da ideias sobre o que todos esperam para o
Turismo de São Vicente em 2032, por ocasião de que a mesma fará 500 anos de
existência nesta data e de que forma poderiam cooperar, haja visto que a sessão
estava composta de pessoas interessadas pelo fomento do Turismo, ou seja
iniciativa privada, poder público e sociedade civil de nossa cidade. Tendo
agradecido a todos pela cooperação, comentou acerca de cada trabalho
executado ressaltando que o objetivo foi alcançado e que a equipe da Secretaria
de Turismo teria então um rico retorno do que foi realizado através da dinâmica
aplicada a todos os presentes, ou seja, teriam uma base com uma gama grande
de expectativas e apontamentos para que dessem embasamento e andamento ao
Plano Diretor de Turismo.
4.4. A sessão extraordinária encerrou às 17h e 25 minutos, com agradecimentos
feitos por Rafael Fachini Moratelli, o qual também ressaltou a importância de
estarem presentes nas reuniões ordinárias mensais do COMTUR – Conselho
Municipal de Turismo, e logo após agradecimentos também foram feitos pelo
Secretário de Turismo Henrique Adhemar Marques Júnior.
4.5 A próxima reunião Ordinária ficou marcada para o dia 12/04/2017, às 15:00
hrs no auditório da Associação Comercial de São Vicente, localizada na R. Jacob
Emmerich, 1238 - Parque Bitaru,, na cidade de São Vicente SP.
9. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais
havendo para constar, lavramos a seguinte ata, o Sr. Rafael Fachini Moratelli deu
por encerrados os trabalhos às 17:25hrs.
____________________________
Renato Marchesini
Presidente
___________________________
Cezar Matiussi
Assinatura Secretário-Executivo
_______________________
Claudionor José do Carmo
2º Secretário

