ATA DE REUNIÃO
COMTUR
Data: 17/03/15

Local: Centro de Convenções

Horário: 15h00

Tipo de Reunião: Ordinária
Lista de Conselheiros Presentes:
Nome
Entidade
Lirian M. S. de Lima
Marina Dona Rosa
Márcio Roberto Paz Colmenero
UNIBR
Claudionor José do Carmo
Ass. Amigos da Vila Valença
Rafael Moratelli
SESPORTUR (CONVIDADO)
Márcia do Vale Hernandez Aguiar
SESPORTUR
Eliane S R
SINHORES (convidada)
Salvador G Lopes
SINHORES
Marcos Henrique
Destaks Produções
Newton Junior
Centro POP
Helena dos Santos
Centro POP
Rubens Riguero
SESPORTUR
Marcio L Miorim
SINTHORESS
Pauta divulgada em:
Reunião iniciada às:
Término da Reunião às:
13/03/2015
15h13
17h00
OBJETIVOS

•
•
•
•

Item I – Leitura da Ata anterior:
Item II – 2º Festival Gastronômico
Item III – Resultado da Pesquisa de Demanda
Item IV – Assuntos gerais e Apresentação do Secretário.

•

REGISTROS
A reunião foi aberta pela conselheira Lirian, em nome do presidente Sr. Nery Ambrozio
que justificou a sua ausência. Como a ata foi encaminhada por email já com
alterações propostas pela GCM Cristina, e ninguém apresentou ressalva, a ata
anterior foi aprovada por unanimidade;

•

Em seguida, foi realizada breve apresentação dos conselheiros ao novo secretário da
SESPORTUR, o Sr. Rubens Riguero. O Secretário solicitou parceria para o
desenvolvimento do turismo e se colocou à disposição de todos para um Turismo

REGISTROS
melhor, com maior participação e com propostas positivas para o Turismo.
•

A Sra Lirian agradece o Secretário e coloca o desânimo do empresariado com os
organismos públicos de São Vicente, enfatizou a falta de segurança, de limpeza, bem
como de outras Secretarias Municipais.

•

Sr. Rubens afirma que tem tido apoio do Prefeito e está otimista quanto aos
problemas que enfrentará, sempre com decisões em conjunto com o COMTUR.

•

Sr Claudionor reivindica que o COMTUR precisa ser respeitado e deve estar sempre
ciente das ações que atingem o Turismo. O COMTUR deve opinar, deliberar e
participar com atuação séria e responsável. Afirma ainda que a Biquinha e o Parque
Voturuá devem ser os pontos turísticos mais importantes da cidade. O quadrilátero
que integra diversos atrativos deve ser valorizado e priorizado em obras. Hoje a
Biquinha e seu entorno é um depósito de craqueiros e mendingos, e pergunta “Como
fazer um Festival Gastronômico sem falar em Segurança Pública”?

•

A Conselheira Marcia Aguiar diz que temos que ter acesso ao FATUR e participar das
decisões sobre a verba DADE.

•

O Conselheiro Marcio Colmenero reitera que nas últimas reuniões foi apontado um
tema recorrente que é a falta de Gestão Articulada e Participativa do Governo
Municipal. Se o Secretário Rubens estreitar e diminuir os caminhos certamente
contribuirá para o desenvolvimento do Turismo.

•

O Secretário afirma que está a disposição e vai procurar aperfeiçoar as ações e que
se apresenta como elo com as demais Secretarias Municipais.

•

A Sra. Lirian ressalta que São Vicente é uma cidade sem mobilidade urbana e o que
se fala da cidade em rede nacional é onda de assaltos por conta da mobilidade.
Precisamos mudar essa realidade.

•

Rafael apresentou o 2º Festival Gastronômico que ocorrerá de 01 a 31/05/2015 e
apresentou um balanço do evento realizado no ano passado.

•

O Conselheiro Henrique da Destaks solicitou que a Prefeitura dê mais valor às
empresas locais no momento da compra e não de outras cidades. Afirma que é
preciso fortalecer o comercio/serviços locais.

•

Agradecendo a presença de todos, a Sra. Liriam às 17 horas encerra a reunião,
ficando a próxima agendada para a 2ª terça-feira do mês de Abril/15, o local ainda a

REGISTROS
ser definido.

