ATA DE REUNIÃO
COMTUR
Data: 10/06/2014

Local: Hotel Palais.

Horário: 9h40

Tipo de Reunião: Ordinária
Lista de Conselheiros Presentes:
Nome
Nery Ambrozio
Edu Teixeira Tavares
Márcio L. da S. Miorim
Marcos H. Bento
Salvador Gonçalves Lopes
Patricia Monteiro
Rafael Moratelli
Manoel de Oliveira
Tiago Guedes
Jussara Binoto
Nina Andrade
Sayonara de Barros Silva
Newton Monteiro
Helena dos Santos Martins
Valéria Sá
Suzana Fonseca
Pauta divulgada em:
05/2014

Entidade
Hotel Chácara do Mosteiro
Comercial Industrial e Empresarial
SINTHORESS
DESTAK’S
SinHoRes
SESPORTUR (CONVIDADA)
SESPORTUR (CONVIDADO)
SESPORTUR (CONVIDADO)
SRCVB (CONVIDADO)
Houenaux de Moura (CONVIDADO)
JK Eventos (CONVIDADO)
Produtora de eventos (CONVIDADO)
Creas Pop (CONVIDADO)
Creas Pop (CONVIDADO)
Restaurante Itapura (CONVIDADO)
Elo assessoria e comunicação
(CONVIDADO)
Reunião iniciada às:
Término da Reunião às:
9h40
11h20
OBJETIVOS

•
•
•
•
•

Item I – Festival Gastronômico
Item II – Jardim da praia e da entrada da cidade
Item III – Limpeza da praia e das ruas
Item IV – Efetivo da guarda municipal
Item V – Assuntos gerais

•

REGISTROS
A reunião foi aberta pelo presidente Sr. Nery Ambrozio e solicitou a Rafael Moratelli
que procedesse à leitura da ATA da Reunião do dia 10/06/14 que foi aprovada sem
ressalvas;

•

O Sr. Nery começou a reunião agradecendo o Sr. Salvador pelo seu trabalho como
presidente do SinHoRes e por ter cedido o espaço para a reunião. Em seguida,
procedeu-se a uma rápida apresentação de todos os presentes;

•

Sr. Nery convidou a todos para estarem presentes na reunião com a Ecovias e demais
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autoridades no PEV, no dia 11/06/14, às 8:30h, para discutir o assunto da
reestruturação da entrada da cidade. Solicitou que fosse enviado um email
convidando todos os conselheiros a estarem presentes nesta reunião;
•

O Sr. Manuel relatou todo o trabalho que vem sendo desenvolvido para melhorar o
aspecto visual da entrada da cidade e demais equipamentos como o Teatro Municipal
e deck de pesca. Relatou que dinheiro existe, o que falta são projetos;

•

No segundo momento, o Rafael (SESPORTUR) apresentou o relatório final do
Festival Gastronômico com dados sobre o nível de satisfação dos clientes do festival
e uma descrição do perfil daqueles que responderam a pesquisa;

•

O Sr. Tiago, do SRCVB, divulgou a todos o festival Menu Seleção que foi lançado
ontem e ocorrerá em 30 restaurantes participantes da Costa da Mata Atlântica, do
período do dia 10 de Junho a 15 de Julho de 2014;

•

O Sr. Márcio parabenizou o trabalho desenvolvido pela organização do festival
gastronômico de São Vicente e o nível de satisfação dos clientes que foi de 95%, para
aqueles que acharam o serviço ótimo.

•

A Sra Valéria do restaurante Itapura lamentou que não tenha sido informada do
festival, pois tinha interesse em participar e que apesar de vários aspectos negativos
da cidade de São Vicente, eles continuam investindo em melhorias do restaurante.

•

O Sr. Edu questionou a ineficiência da gestão política e a necessidade de criação no
COMTUR de uma comissão fiscalizadora da aplicação da verba destinada a ações de
turismo na cidade. O Sr. Nery endossou a ideia e solicitou que fosse encaminhado um
email convidando os conselheiros a formar esta comissão;

•

O Sr. Salvador elogiou o trabalho desenvolvido pelo COMTUR SV, que está buscando
ações que visem mudar uma realidade;

•

A Sra. Helena e o Sr. Newton, Creas POP, relataram o serviço de acolhimento de
moradores de ruas desenvolvido pela secretaria e solicitou divulgação das oficinas
com material reciclado, que começarão a serem desenvolvidas com moradores de
rua. Ressaltaram a necessidade de divulgação e que comerciantes e donos de
restaurantes não deem comida para os moradores de rua, pois isso prejudica o
trabalho do Creas POP, que oferece toda a assistência ao morador de rua. O centro
de acolhimento da população de rua possui técnicos e psicólogos capacitados para
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lidar com esta demanda e o telefone de contato é 13 3467-0301 ou 3568-8033. O Sr.
Nery solicitou a todos divulgação do trabalho do Creas Pop, pois é um grande
problema da nossa cidade;
•

O Sr. Márcio citou que faltou discutir assuntos da Ata da última reunião e elogiou
todos os presentes pelo trabalho desenvolvido;

•

A Sra. Lenir divulgou um evento de cultura que será realizado na Praça 22 de Janeiro
no próximo domingo, onde crianças irão apresentar cantos líricos, dentre outras
atrações. O evento tem apoio da Secretaria de Cultura;

•

O Sr. Tiago (SRCVB) reforçou o convite a todos para prestigiarem o Festival
Gastronômico Menu Seleção e agradeceu a oportunidade da fala;

•

A Sra. Valéria, do Restaurante Itapura, agradeceu a participação e disponibilizou o
seu espaço para a próxima reunião do COMTUR.

•

O Sr. Marcos (Destak’s) destacou a importância do Restaurante Itapura participar do
próximo Festival Gastronômico, parabenizou o trabalho do Creas Pop e solicitou que
na próxima reunião fosse formada a Comissão Fiscalizadora;

•

A Sra. Nina informou que tem um projeto de Festival Gastronômico envolvendo a
cultura local e irá marcar uma reunião com o Sr. César;

•

O Sr. Salvador convidou a todos para participarem da reunião com o Comandante da
Polícia Militar para discutir a segurança na Baixada Santista, que ocorrerá na próxima
quinta-feira, às 10h, no 6º Batalhão de Santos.

•

O Presidente anuncia o fim da reunião às 11h20min.

•

E marca a próxima reunião para o dia 15/07/14 às 09hs no Restaurante Itapura.

