ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO VICENTE
REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: dia 08 de Março de 2017, às 15:00 horas, no auditório da 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), Rogério da Silva Montilhão (Representando Claudionor José do Carmo - Dina Comidas
Típicas), Cezar Augusto Matiussi (Ao Mirante Restaurante), Dulceli Maria Guiomar (Quiosque Vó
Dulce), Márcio Luiz Da Silva Miorim (Sinthores), Márcio Roberto Paz (UNIBR), Luis Cláudio Pereira
(ETEC), Alexandre Nunes Affonso (SRCVB), Patrícia Santana (Secretaria de Comércio), Rafael
Fachini Moratelli (Setur), Ana Cristina Pessoa Ferraz (ACESV), Salvador Lopes (Sinhores), José
Carlos Nunes Gonçalves (Representando Silmara de Oliveira Casadei - SEMAM), Fernando José
Albino Bezerra (Setrans), Francisco Antonio de Macedo (Quiosques Macedo’s) e Patrícia Santana
(Secretária Comércio, Indústria e Negócios Portuários).
2.2. JUSTIFICATIVAS DE FALTA: Carlos de Oliveira (Secretaria de Cultura), Felipe Belmonte
Prada e Fabio Santos Silva (SEDEC).
2.3. SEGUIMENTOS QUE NÃO COMPARECERAM E NÃO JUSTIFICARAM (nem titular/nem
suplente): Proprietários das Agência de Viagens, Proprietários de Empresas de Entretenimento
Turístico, Representação da Secretaria de Esportes, 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. CONVIDADOS: Elyanee Rodrigues (SinHores), Manoel Carvalho (Comércio), Cristian Alves
(Novo Mundo Relações Públicas), Lucialva (Quiosque Lúcia Lanches), Thiago Rodrigues Schilze
(IFSP), Renata Balbino Gonçalves (Setur), Mirna Gonçalves Dantas (SETUR) e Henrique Adhemar
Marques Júnior (Secretário de Turismo).
3. MESA: Sr. Renato Marchesini (Presidente COMTUR) e Cezar Augusto Matiussi (Ao Mirante
Restaurante).
4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃOES: Os Srs. Conselheiros, sem reservas ou ressalvas,
dialogaram e debateram sobre os seguintes itens:
4.1. A reunião iniciou às quinze horas e vinte minutos, de oito de março do ano de dois mil e
dezessete. O Sr. Renato Marchesini abriu a reunião com fala em homenagem a todas as mulheres
pelo Dia Internacional das Mulheres. Logo após informou a todos os presentes acerca do
posicionamento de alguns ofícios enviados ao poder público, que os mesmos estão tramitando na
assistência técnica legislativa, ressaltando a falta de efetivação e morosidade por conta das
demandas do COMTUR.
4.2. 1º Assunto: Encaminhamento à Secretaria de Turismo acerca da sugestão de que um
representante do COMTUR possa fazer parte na composição dos membros de gestão do Fundo de
Apoio ao Turismo.

4.3. O presidente do COMTUR, Renato Marchesini, apresentou pesquisas acerca de como o Fundo
Municipal de Turismo é gerido em cidades estâncias, ou seja além de integrantes do poder público,
os mesmos tem em sua composição integrantes do Conselho Municipal de Turismo, ressaltando
que se assim fosse feito, poderá haver, como tem sido nestas cidades, evolução na gestão do
mesmo.
4.4. Sr. Renato Marchesini em seguida trouxe uma proposta para a criação do Regimento Interno do
Conselho Diretor do Fundo de Apoio ao Turismo, e que em sua composição houvesse um
representante da Secretaria de Finança do município; um representante do setor de Turismo da
Prefeitura; três representantes das entidades do setor privado, membros do COMTUR eleitos por
seus pares em escrutínio secreto; e um representante da iniciativa privada escolhido entre os seus
pares, também eleito em escrutínio secreto do COMTUR. Está é o formação ideal.
4.5. Aberto a discussões a Sra. Dulcelli Maria Guiomar concordou com a sugestão apresentada.
4.6. Em seguida o Sr.Renato Marchesini sugeriu que os recursos financeiros oriundos da entrada do
Parque Ecológico Voturuá viessem a ser depositados em conta em separado do restante da entrada
de recursos do Fatur (Fundo de Apoio ao Turismo).
4.7. O Sr. Rafael Fachini Moratelli esclareceu que as origens dos recursos atuais do Fundo de Apoio
ao Fatur são provenientes das entradas pagas de veículos que adentram em nossa cidade
transportando turistas, bem como das entradas de visitantes do Parque Ecológico Voturuá. Sugeriu
que primeiramente deveria ser solicitada a desvinculação da entrada do Parque do Fatur e quando a
formatação do conselho do Fatur tem que aguardar a posição do executivo.
4.8. O presidente Renato Marchesini ressaltou a necessidade de revermos o regimento interno no
que diz respeito à adequação acerca da gestão do Fundo Municipal de Turismo, por conta de que
julga ser um assunto pertinente e espera que o prefeito possa decidir junto com a assessoria técnica
legislativa sobre o assunto.
4.9. O Secretário de Turismo Henrique Adhemar Marques Júnior ratificou a importância de que a
gestão do Fundo de Apoio ao Turismo deverá sempre evoluir na forma sempre de uma gestão
transparente, como tem sido, bem como sempre haver respeito em ambas as partes envolvidas no
processo de gestão do Fundo citado.
4.10. O Sr. Manoel Carvalho se posicionou dizendo que o recurso do Fundo de Apoio ao Turismo,
atualmente gerido pela Secretaria de Turismo, conforme sua observação julga ser necessária que
haja investimento na manutenção e necessidades gerais do Parque Ecológico Voturuá, até mesmo
por conta de sua subsistência.
4.11. .O Sr. Márcio Luiz da Silva Miorim, fez a observação de que a gestão pública de recursos
financeiros deve ser em forma de uma democracia participativa para que a sociedade seja
representada por integrante do COMTUR na gestão do Fundo de Apoio ao Turismo, e em sendo
assim proporcionando um empoderamento à iniciativa privada também, ressaltando que esta atitude
teria como objetivo uma maior transparência neste tipo de gestão.
4.12. Renato Marchesini concorda com os membros e já posiciona que irá solicitar a desvinculação
via ofício do COMTUR
4.13. O Sr. Secretário Henrique Adhemar Marques Júnior, lembrou acerca da sugestão de gestão de
Fundo Municipal de Turismo apresentada pelo então presidente Renato Marchesini de que o fato
deste tipo de gestão estar dando certo em um município não quer dizer que dará certo em São
Vicente, ou mesmo em qualquer outra, haja visto que toda e qualquer cidade tem seus perfis
diferenciados em relação à arrecadação financeira em prol do Turismo, porém afirmou também que
toda gestão deverá ter sempre uma conduta transparente em relação a qualquer recurso público
arrecadado para o devido objetivo citado.
4.14. O Sr. César Augusto Matiussi disse ser importante a participação de um representante na
gestão do Fundo de Apoio ao Turismo, até mesmo por conta de que uma vez os todos integrantes
do COMTUR, tendo ciência dos valores e o destino dos mesmos, poderia haver iniciativas para uma
maior arrecadação.
4.15. A Sra. Renata Gonçalves Balbino lembrou a todos de que o Portal da Transparência (site da
prefeitura de São Vicente) expõe os valores do Fundo de Apoio ao Turismo, deixando assim a
sociedade civil e todos que queiram acessar cientes da gestão dos recursos.
4.16. O Sr. Alexandre Nunes Affonso, mostrou a todos os presentes através de seu telefone móvel,
um dado do Portal da Transparência de São Vicente, no qual a Sr. Renata Gonçalves Balbino havia

citado, onde constava uma entrada financeira do Fundo de Apoio ao Turismo, demonstrando com
essa atitude a transparência da gestão do mesmo.
5. O Sr. Renato Marchesini sugeriu, conforme orientação do Governo do Estado que todo o
COMTUR seja composto de dois terços da iniciativa privada e um terço por representantes do poder
público. Ademais alertou quanto à questão de que o atual regimento interno seja ultrapassado para
as necessidades atuais do COMTUR, principalmente quanto à questão de quórum, impossibilitando
a aprovação de assuntos importantes por conta dos membros faltantes e em seguida demonstrou
através de uma projeção, como forma de sugestão para o novo quadro de integrantes do COMTUR,
e que assim fosse ocupado: quinze lugares seriam de representantes da sociedade civil e cinco do
poder público. E solicitou a cooperação de todos nesta questão tão importante para a manutenção
do COMTUR, seja por meio de emails, ou qualquer outro tipo de contato declarando que esta é sua
expectativa perante todos os integrantes do COMTUR.
6. O Sr. César Augusto Matiussi ressaltou que o COMTUR em muito tem evoluído por conta de
projetos como “Festival Gastronômico”, e consequentemente fomentado o turismo, beneficiando
assim os empresários do setor de comércio, além também de ter destacado a presença do Sr.
Secretário Henrique Adhemar Marques Júnior, parabenizando-o, pois é de suma importância, a
presença do mesmo nas reuniões do COMTUR.
7. O Sr. José Carlos Nunes fez uma menção de elogios quanto à Cidade de São Vicente, pelo fato
de que, em estando no interior de São Paulo, tem sempre ouvido das pessoas que visitam nossa
cidade, palavras positivas quanto à mesma, ressaltando a oferta de pontos turísticos como os
quiosques, dentre outros estabelecimentos comerciais.
8. O Senhor Secretário de Turismo Henrique Adhemar Marques Júnior disse estar havendo uma
evolução no que diz respeito ao turismo de São Vicente por conta do empenho de todos os
interessados, seja tanto do poder público como da iniciativa privada.
9. 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.
10. 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 17:00 hrs.
Aprovação Ata membros do Conselho Municipal de Turismo presentes:
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