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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO VICENTE
REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: dia 11 de Janeiro de 2017, às 15:10 horas, no
auditório das Associação Comercial de São Vicente, localizada na R. Jacob
Emmerich, 1238 - Parque Bitaru,, na cidade de São Vicente SP.
2.1 PRESENÇA: Renato Marchesini (Caiçara Expedições), Ana Lúcia Rocha da
Silva (Hotel Ilha Porchat), Claudionor José do Carmo (Dina Comidas Típicas),
Cezar Augusto Matiussi (Ao Mirante Restaurante), Dulceli Maria Guiomar
(Quiosque Vó Dulce), Lirian Lima (Marina Dona Rosa), Rafael Fachini Moratelli
(Secretaria de Turismo), Marcos Henrique (Destak’s Produções e Eventos), Ana
Cristina Pessoa Ferraz (Associação Comercial de São Vicente), Patrícia Santana
(Secretaria de Comércio), Robson Neves (Setrans).
2.2. JUSTIFICATIVAS DE FALTA: nenhuma enviada por e-mail.
2.3. SEGUIMENTOS QUE NÃO COMPARECERAM E NÃO JUSTIFICARAM
(nem titular/nem suplente): Proprietários de Pousadas, Sindicato Patronal de Hotéis,
Bares, Restaurantes e Similares da Baixada Santista, Proprietários da Agência de
Viagens, Proprietários de Empresas de Entretenimento Turístico, Sindicato dos
trabalhadores em comércio hoteleiro e similares de Santos, Baixada Santista,
Litoral Sul, e Vale do Ribeira, Representante de Faculdades e Escolas Técnicas,
Representante do Convention&Visitors Bureau, Representação da Secretária de
Cultura, Representação da Secretaria do Meio Ambiente, Representação da
Secretaria de Educação, Representação da Secretaria de Assistência Social,
Representação da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos,
Representação da Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária,
Representação da Secretaria de Gestão, Representação do Poder Legislativo
2.4. Membros do Conselho conforme DECRETO Nº 4357-A de 23 de junho de
2016 – Segue link com listagem dos integrantes AQUI.
2.5. CONVIDADO: Henrique Marques (Secretário de Turismo).
3. MESA: Sr. Renato Marchesini (Presidente COMTUR)
4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃOES: Os Srs. Conselheiros, sem reservas
ou ressalvas, dialogaram e debateram sobre os seguintes itens:
4.1. Renato Marchesini abre os trabalhos fazendo o agradecimento à conselheira
Ana Cristina Pessoa Ferraz (Associação Comercial), pelo agendamento de todo o
1º semestre das reuniões do COMTUR nas dependências da Associação
Comercial de São Vicente.
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4.2. Foi sugerido pelo presidente que os membros do Conselho se
apresentassem ao novo secretário de turismo e o mesmo fez a sua apresentação
aos presentes.
4.2. O presidente seguindo a pauta da reunião fez a leitura das ações realizadas
pelo conselho, de Julho a Dezembro de 2016. Logo após citou que foram
protocolados dois ofícios direcionados ao Prefeito solicitando providências em
relação à Regulamentação das Atividades de Praia e revisão da legislação do
Fundo Municipal de Turismo. E que o COMTUR deve sempre fazer suas
solicitações por ofício, assim mostrando o seu trabalho de forma transparente e
que está desde sempre contribuindo para o desenvolvimento do turismo. E que
também é uma forma no futuro digam que não sabiam de nossas demandas.
4.3. O conselheiro César Matiussi (Ao Mirante Restaurante) sugeriu que houvesse
uma maior divulgação e integração dos atrativos turísticos da cidade por meio de
um vídeo institucional ou banners no comércio. A conselheira Ana Lúcia (Hotel
Ilha Porchat) comenta que deveria ser algo que estimule o visitante a ir para
outros lugares da cidade. O secretário Henrique Marques irá verificar junto à
Secretaria de Comunicação a viabilidade da elaboração de um novo vídeo
institucional da cidade para divulgação nas redes sociais/aplicativo e que seria
fornecido ao comércio. O conselheiro Claudionor José do Carmo (Dina Comidas
Típicas) sugere um portal como, por exemplo, no Morro da Asa Delta dando bemvindo aos visitantes. A conselheira Liriam Lima (Mariana Dona Rosa) afirma que é
importante colocarmos a necessidade do setor para secretário de turismo, e que o
mesmo sempre escute os conselheiros para que não aconteça o que aconteceu
com a obra dos quiosques da Praia do Gonzaguinha.
4.4. O secretário Henrique Marques comenta que a prioridade agora é acertar os
pontos turísticos, o PIT precisa reformar, mas também não temos estagiários. O
conselheiro Claudionor sugere patrocínio ou PPP (Parceria Pública Privada).
Henrique diz que hoje para isso depende de Lei. Claudionor complementa que
pode ser Lei como o “Adote uma Praça”. Henrique coloca que o Parque Ecológico
do Voturuá é um equipamento importante, mas gera prejuízos orçamentários, e
que poderia ser igual ao Zoo de Americana que tem a Unimed como parceira.
4.4. O presidente citou que a confraternização de final de ano foi muito boa e que
se pretende fazer outros encontros visando à integração dos conselheiros. A
próxima confraternização deverá ser na Marina Dona Rosa com data a definir.
4.5. Sobre os Grupos de Trabalho Renato Marchesini (Caiçara Expedições)
comenta que a formação dos grupos de trabalho não teve o efeito esperado. E
Explica que primeiramente temos que fortalecer o COMTUR para atingirmos esta
meta. No momento a decisão é formar grupos para trabalho de assuntos/tópicos
em específicos conforme demanda. O conselheiro Marcos Henrique (Destack’s
Produções e Eventos) fala que o COMTUR precisa eleger as prioridades. A
conselheira Liriam concorda com a definição de prioridades. Renato Marchesini
diz que concorda em definirmos prioridades, porém não esqueçamos de todas as
metas identificadas pelo próprio COMTUR. Assim foi definido que o grupo deverá
trabalhar em conjunto e para isso deverá ser elaborada uma Agenda de Metas e
Desafios para 2017. Para a formatação desta agenda cada conselheiro, na
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próxima reunião, deverá elencar 10 prioridades do turismo, com base no
documento com as 90 propostas coletadas das atas dos últimos anos do
conselho.
4.6. Quanto ao Plano Diretor de Turismo o conselheiro Rafael Moratelli (SETUR)
propôs a formação de um Grupo Gestor que deverá elaborar o plano em 2017. E
que deve ser elaborado de forma participativa. Já está confeccionando os ofícios
convidando os integrantes do COMTUR, Instituição de Ensino e de fomento da
atividade turística para participar da elaboração do Plano Diretor de Turismo.
4.7. Com relação à nova composição e formação do COMTUR cada conselheiro
deverá trazer para próxima reunião uma sugestão dos segmentos que devem
compor a nova formação do conselho seguindo ou não a sugestão do governo do
estado, que recomenda que 2/3 dos membros seja da sociedade civil. Enquanto
não há a alteração da Lei de formação do COMTUR ficou definido que a SETUR
deverá encaminhar os ofícios às secretarias solicitando a substituição dos
membros e o presidente do COMTUR irá entrar em contato com a sociedade civil
para a substituição dos membros.
4.8 A próxima Reunião Ordinária ficou marcada para o dia 08/02/2017, 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. Renato Marchesini deu por
encerrados os trabalhos às 16:50 hrs.
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Aprovação Ata membros do Conselho Municipal de Turismo presentes:
Entidade
Caiçara Expedições
Ao Mirante Restaurante
Dina Comidas Típicas
Hotel Ilha Porchat
Secretaria de Turismo
Proprietários de
Empresas de Eventos
Quiosque Vó Dulce
Marina Dona Rosa
Associação Comercial de
São Vicente
Secretaria de Comércio
Secretaria de Trânsito

Nome Conselheiro (a)
Assinatura
Renato Marchesini
Cezar Augusto Matiussi
Claudionor
José
do
Carmo
Ana Lúcia Rocha da Silva
Rafael Fachini Moratelli
Marcos Henrique
Dulceli Maria Guiomar
Lirian Lima
Ana Cristina Pessoa
Ferraz
Patrícia Santana
Robson Neves

____________________________
Renato Marchesini
Presidente

____________________________
Cezar Matiussi
Assinatura Secretário-Executivo

_________________________
Claudionor José do Carmo
2º Secretário

