Ata da Reunião COMTUR – 12/11/2013

As dezenove horas do dia 12 de novembro de 2013, no Centro de Convenções de São Vicente,
sito a Av. Cap. Luiz A. Pimenta, 811 realizou-se a reunião do COMTUR contou com a presença
do Presidente Sr. Nery Ambrosio e dos conselheiros Adulcimar Maria Pereira, André Rosa de
Assunção, Cezar Matiussi, Elaine Trindade, Ivani Victorino, Marcio Luiz da Silva Miorim, Marcia
do Vale Hernandez Aguiar, Marcos Henrique Bento, Romulo Roberto Venâncio, Vera Cristina de
Freitas, que assinam ao final desta ata.
Justificaram a ausência os conselheiros Renato Marchesini e Afonso Carlos Culatrelli.
Iniciados os trabalhos, a conselheira Lirian relatou que existe uma Comissão de Turismo
Náutico na Câmara Municipal de São Vicente e que a Capitania dos Portos irá qualificar os
Guardas Municipais para esse tipo de patrulhamento. A presença da Polícia Militar na última
reunião do COMTUR foi oportuna para troca de informações e que o tema já está encaminhado
para voltar o policiamento aos finais de semana.
A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem ressalvas. Foi lida a carta do Renato
Marchesini e Sr. Nery reafirmou a importância da empresa Caiçara Expedições como um dos
poucos representantes do Turismo Receptivo da nossa região.
Em prosseguimento, foi realizada votação ao cargo de Secretário Executivo - escolhida a
Conselheira Lirian e como 2º Secretario o Conselheiro Renato Marchesini.
Lirian disse que temos ilhas de empresários ligados ao setor e todos devemos nos juntar para
tornarmos fortes e demonstrar a importância do turismo para o desenvolvimento de São
Vicente.
Nery entende tanto a posição do Renato para criar uma Secretaria de Turismo independente e
também ao Prefeito Bili sobre a redução das Secretarias.
O Conselheiro Henrique lembrou todo o planejamento já realizado que não deve ser esquecido
e sugeriu que se formassem comissões diversas sobre os principais setores – comunicação,
segurança, legislação. Nesta ocasião, os conselheiros Rômulo e Nery apontaram como ponto de
partida a Carta de Turismo e o regimento interno do Conselho.
Foi sugerido que na próxima reunião deverão ser trazidos relatórios e projetos para discussão
em plenária do COMTUR.
Alexandre Morais afirma que essas reuniões não tem praticidade, os conselheiros não vem e
nem precisa de regimento, comissão, carta de turismo se os empresários não estão presentes,
que falta conscientização e que a falta de participação dos conselheiros é prejudicial ao
processo. Acredita que a sensibilização dos conselheiros deva ser o primeiro item do COMTUR.
Lirian sugere elencar 5 prioridades que seriam trabalhadas e a partir daí começar a
conscientização dos empresários.

Nery solicita que cada um dos presentes traga para a próxima reunião mais um empresário ou
conselheiro.
Alexandre pede que sejam buscados os conselheiros e que não deu tempo para tratar do
projeto apresentado sobre a ação da Polícia Militar na alta temporada, reafirma ainda, que as
reuniões devem ser mais produtivas e não devemos colocar toda a culpa no poder público, mas
vamos movimentar o conselho, para que seja forte.
Em sua explanação, Sr. Alexandre Morais, informa que neste feriadão de 15 a 18 de novembro,
a cidade de São Vicente receberá 60 PMs e que a Sesportur será responsável pela alimentação,
água, transporte, tendas, etc., tudo com objetivo de contribuir com a segurança, beneficiando
a todos, turistas, munícipes e empresários.
No final da reunião se comprometeram a se encontrar para tratar da comunicação Sr. Henrique
e da segurança Sra. Lirian com o presidente Sr. Nery.
Marcia Aguiar ficou responsável pelo envio da Carta de Turismo, Regimento Interno e a pauta
da próxima reunião via email para todos os conselheiros.
Sr. Marcio do Sindicato dos Trabalhadores parabenizou o Secretário da Sesportur pela
democratização do Conselho e que todos os parceiros devem fomentar o turismo e que o
COMTUR deve trazer a tona tanto a assuntos e decisões sobre as prioridades e também servir
como fórum de informação.
Houve manifestações dos presentes sobre a itinerância das reuniões, pautas, prioridades,
horários e por fim foi decidido que a próxima reunião deveria ser realizada no Centro de
Convenções, e que a pauta a ser apresentada seria a de segurança e sobre lixo.
às 21 horas foi encerrada a reunião pelo Sr. Nery que convocou todos os conselheiros para a
próxima reunião – ficou marcada para a próxima terça-feira – dia 19 de novembro, às 14:30 em
primeira chamada e às 15 horas início, com qualquer quorum.

