ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO VICENTE
REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2016

1. DATA, HORA E LOCAL: dia 14 de Setembro de 2016, às 15 horas, no auditório das Oficinas
Culturais, localizado na Avenida Nações Unidas, 1750 – Esplanada Dos Barreiros, na cidade de São
Vicente SP.
2.1 PRESENÇA: Renato Marchesini (Caiçara Expedições), Ana Lúcia Rocha da Silva (Hotel Ilha
Porchat), Adilson Santos (Pousada Morada da Praia), Claudionor José do Carmo (Dina Comidas
Típicas), Cezar Augusto Matiussi (Ao Mirante Restaurante), Marcos Henrique (Destak’s produções e
eventos), Salvador Gonçalves Lopes (SinHores), José Manuel Dias (Agência de Turismo São
Vicente), Márcio Luiz da Silva Miorim (Sinthoress), Thiago e Alexandre Nunes Affonso (Santos e
Região do Convention & Visitor Bureau), Débora Melo (Sesportur), Luis Zantut (Secretaria do Meio
Ambiente), Helena Martins e Newton Junior (Secretaria da Assistência Social), Edla Siqueira
(Setrans).
2.2. JUSTIFICATIVAS DE FALTA: Carlos de Oliveira (Secretaria de Cultura), Rafael Fachini
Moratelli (Secretaria de Turismo), Felipe Belmonte Prada e Fabio Santos da Silva (Secretaria de
Planejamento e Gestão Orçamentária), Francisco Antônio de Macedo (Proprietário de Quiosques) e
Marcio Roberto Paz Colmonero (UNIBR).
2.3. SEGUIMENTOS QUE NÃO COMPARECERAM E NÃO JUSTIFICARAM (nem titular/nem
suplente): Proprietários de Garagens, Marinas e Clubes Náuticos, Proprietário de Empresas de
Entretenimento Turístico, Faculdades e escolas técnicas, Associação Comercial de São Vicente,
Secretaria de Esportes, Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, Secretaria do Comércio e
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: Não consta.
3. MESA: Sr. Renato Marchesini (Presidente COMTUR) e Cezar Augusto Matiussi (1º Secretário) e
Claudionor José do Carmo (2º Secretário).
4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Os Srs. Conselheiros, sem reservas ou ressalvas,
dialogaram e debateram sobre os seguintes itens:
4.1. Leitura realizada pelo Presidente de um Trecho da Matéria "Desafios para o próximo prefeito de
São Vicente" do Jornal A Tribuna, do dia 26 de Agosto de 2016, de autoria de André Rocha Santos
(Doutor em Sociologia pela Unesp e professor de Teoria Política na Unimes). Assim lido para todos
os presentes: "..é preciso democratizar o processo decisório e aumentar a participação da população
na execução do investimento público por meio do conselhos temáticos de políticas públicas e das
audiências públicas e pela implantação de instrumentos de participação como o orçamento
participativo em que os próprios cidadãos decidem onde será alocada parte do dinheiro dos
impostos." E complementa que desta forma fica ainda mais claro e reforça a legitimidade o pleito do
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COMTUR referente a gestão compartilhada (SETUR + COMTUR) do Fundo Municipal do Turismo. E
que isso já acontece em outros municípios de forma muito positiva e como cases de sucesso.
4.2. O Presidente comenta que na 1º reunião desta gestão foi informado pelo conselheiro Reginaldo
Amaral da Dinâmica do Ar (representante empresas de entretenimento turístico), dos problemas do
uso inadequado do gramado do Itararé por atividades não compatíveis, causando assim prejuízos e
degradação da área do gramado e patrimônio público. E esta deterioração prejudica também a
atividade do Voo Livre e Paramotor e sua segurança. Em cumprimento de suas atribuições a que lhe
são conferidas, o COMTUR protocolou junto ao Gabinete do prefeito Ofício 01/2016 AQUI.
4.3. Desta forma o Presidente reforça a todos que o COMTUR deva estabelecer/definir as
prioridades quanto de seus trabalhos, mas também busque sempre escutar, dialogar e dar todo
apoio às demandas que por ventura venham surgindo nas reuniões. Desta forma no que compete
buscar atender as ansiedades dos Membros, Convidados e de toda Sociedade em prol do Turismo
Sustentável e Consolidado na cidade. Ressalta que os Conselhos são órgãos que são ligados ao
Executivo, e nossos ofícios devem ser sempre dirigidos e protocolados no Gabinete do Prefeito. E
que o papel do COMTUR que é um órgão consultivo, deliberativo e de assessoramento à
municipalidade nas questões referentes à atividade de turismo e sua transversalidade.
4.4. O Membro Sr. Salvador (SinHores) pontua questões ligadas à infraestrutura do turismo, a
decadência que passa São Vicente, inibindo a vinda de turistas, tem notado que a falta de limpeza
nas ruas e canais, falta de segurança, dentre outras situações que tem dificultado o fomento do
turismo em nossa cidade. Foi sugerido pelo Presidente Renato Marchesini que cada membro do
Conselho que tenha sugestões e/ou reclamações acerca de tudo que relaciona ao fomento do
turismo em São Vicente que as façam de maneira formal por escrito. Que assim faça este “dossiê” e
traga ao COMTUR. Desta maneira este órgão pode reforçar e dirigir ofício com a solicitação e
protocolo ao Executivo.
4.5. O Presidente informa que já foram enviadas a todos os membros do Conselho as sugestões que
servirão de base para a criação da carta compromisso que será entregue aos pré-candidatos à
prefeitura de São Vicente, o presidente solicita que todos os membros do COMTUR identifiquem as
prioridades.
4.6. O Membro Márcio Miorim (Sinthoress), comenta que o COMTUR deva estabelecer prioridades e
linhas de ação. E que leu documento que possuem mais de 90 propostas para o turismo de São
Vicente. E se dispôs a organizar em Grupos de Trabalho e Assuntos que os mesmos abrangem.
4.7. Renato Marchesini pergunta ao Sr. Alexandres Nunes (SRCVB), sobre o evento “Propostas para
o Desenvolvimento do Turismo e do Comércio” que é de realização do Santos e Região Convention
& Visitors Bureau, Associação Comercial de São Vicente e AOB Subseção São Vicente, que se
realizará no dia 22 de setembro, as 19 horas na Associação Comercial de São Vicente, onde o
COMTUR poderá compor? O Sr. Alexandre afirma que o evento não é um debate, e sim
oportunidade dos candidatos trazerem seus planos de governo para o turismo e comércio do
município. Cada candidato terá 10 minutos para suas propostas e terá uma pergunta elaborada
para responder .E que ao final o COMTUR será convidado a entregar a Carta Proposta para o
Turismo de São Vicente para todos os Candidatos. Sr. Alexandre convida todos os membros do
COMTUR a estarem presentes neste dia do evento e entrega a todos nesta reunião ordinária o
convite impresso.
4.8. O Presidente solicitou a Débora Melo (SETUR) que disponibilizem os trabalhos realizados sobre
o Plano Diretor de Turismo ao Conselho. A mesma relatou que o quem vem sendo realizado é o
Inventário da Oferta Turística, mas não está concluído. Foi solicitado pelo Presidente que o mesmo
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seja apresentado na próxima reunião ordinária do jeito que se encontra, para conhecimento dos
conselheiros e possíveis contribuições dos mesmos.
4.9. Novamente o Presidente ressaltou a importância de termos treinamentos e aperfeiçoamentos
para o Conselho. O Membro Luís Zandut (Secretaria do Meio Ambiente), se dispôs a convidar
palestrantes para os temas: Parceria Pública Privada e DADE. O Conselho aprovou os temas, e
ficou de ser agendada data e local para a realização das palestras em reuniões extraordinárias.
4.10. A Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária Tecnologia solicitou via e-mail a
substituição dos membros Rosangela Silva Martins Cuogli (Titular) e Andrea D Amora (Suplente),
assumem Felipe Belmonte Prada (Titular) e Fábio Santos da Silva (Suplente).
4.11. A próxima Reunião Ordinária ficou marcada para o dia 13 de outubro de 2016 às 15:00 hrs no
auditório da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer de São Vicente localizada na Av. Nações
Unidas, 1750 – Esplanada dos Barreiros.

5. 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 17:05 hrs.

Aprovação Ata membros do Conselho Municipal de Turismo presentes:
Entidade

Nome Conselheiro (a)

Caiçara Expedições

Renato Marchesini

Ao Mirante Restaurante

Cezar Augusto Matiussi

Dina Comidas Típicas
Hotel Ilha Porchat

Claudionor
José
do
Carmo
Ana Lúcia Rocha da Silva

Pousada Morada da Praia

Adilson Santos

Destak’s
eventos
SinHores

produções

Assinatura

e Marcos Henrique
Salvador Lopes

Agência de Turismo São José Manuel Dias
Vicente
Sinthoress
Márcio Miorim
Santos
e
Região Thiago Guedes Tavares
Convention&Visitors
Bureau
Santos
e
Região Alexandre Nunes Affonso
Convention&Visitors
Bureau
Sesportur
Débora Melo
Agência de Turismo São José Manuel Dias
Vicente
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Secretaria
Ambiente

do

Meio Luis Zantut

Secretaria de Assistência Helena Martins
Social
Secretaria de Assistência Newton Junior
Social
Setrans

Edla Siqueira

____________________________
Renato Marchesini
Presidente

____________________________
Cezar Matiussi
Assinatura Secretário-Executivo

_________________________
Claudionor José do Carmo
2º Secretário
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