ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO VICENTE
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: dia 12 de abril 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), Adilson Santos
(Pousada Morada da Praia), Rogério da Silva Montaluão (Dina Comidas Típicas),
Cezar Augusto Matiussi (Ao Mirante Restaurante), Lirian Lima (Marina Dona
Rosa), Marcio Luiz da Silva Miorim (Sinthores), Luís Cláudio Pereira (ETEC),
Patrícia Santana (Secretaria de Comércio), Patrícia Monteiro (SETUR), Dulceli
Maria Guiomar (Quiosque Vó Dulce).
2.2. JUSTIFICATIVAS DE FALTA: Salvador Gonçalves Lopes (Sinhores),
Francisco Antônio de Macedo (Quiosque Macedo`s) e Márcio Colmenero
(UNIBR).
2.3. SEGUIMENTOS QUE NÃO COMPARECERAM E NÃO JUSTIFICARAM
(nem titular/nem suplente): Proprietários das Agências de Viagens, Proprietários de
Empresas de Entretenimento Turístico, Proprietários de Hotéis, Proprietários de
Empresa de Eventos, Santos e Região Convention & Visitours Bureau, Secretaria
de Esportes, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria do Meio
Ambiente, Secretaria de Educação, Secretaria de Transportes, Secretaria de
Segurança, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Obras, Urbanismo e
Serviços Públicos, Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária, Secretaria
de Gestão 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: Cristian Alves (SETUR), Lucia Maria (Quiosque Lucia
Lanches), Barbara Goes (Sociedade Civil).
3. MESA: Sr. Renato Marchesini (Presidente COMTUR), Cezar Augusto Matiussi
(Ao Mirante Restaurante) e Cristian Alves (Secretaria de Turismo).
4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Os Srs. Conselheiros, sem reservas ou
ressalvas, dialogaram e debateram sobre os seguintes itens:
4.1. O presidente deu início aos trabalhos dando as boas-vindas aos presentes,
comentou sobre o envio das últimas duas Atas, e se havia necessidade da leitura
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das mesmas, em consenso todos de forma unanime comentaram que não havia
necessidade da leitura das últimas Atas.

4.2. Renato Marchesini comenta sobre o protocolo de novos ofícios no Gabinete
do Prefeito (Executivo) em março de 2017:
- Ofício 05/2017 - Área Destinada ao Voo Livre na Praia do Itararé. Foi
reapresentado pois, por incrível que pareça, perderam na prefeitura o Ofício
01/2016.
- Ofício 06/2017 - Desvinculação Ingresso Parque Ecológico do Voturuá do Fundo
Municipal de Turismo.
Continuamos aguardando do Executivo o posicionamento de Todos os outros
Ofícios enviados. É desesperador conseguir alguma informação, parece que
estamos pedindo um favor. Os mesmos não retornam e quando vou lá saber do
andamento, nos enviam para diversas salas e ninguém sabe posicionar o que
está acontecendo, e não emitem parecer por escrito dos ofícios. Entendo como
um grande descaso. Não sei o que dizer! Fazemos todo este trabalho com muita
determinação e de forma voluntária e o poder público não está fazendo o seu
papel. Vale Lembrar o que diz a Constituição, Nossa carta magna, em seu Artigo
180 determina o seguinte: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento
social e econômico”.
4.3. Seguindo a pauta o presidente fez uma breve explanação sobre a
importância do Plano Diretor de Turismo como norteador das ações do turismo na
cidade e sobre a sua relevância para que São Vicente permaneça como um
município estância. O mesmo está a passos de formiga, e no atual momento nem
o INVITUR está finalizado. Sendo que o mesmo entende que esta parte é mais
mecânica, e ainda não tem produção na parte mais árdua do PDTUR. Lembrando
a importância da lei nº 1261/2015 e a resolução 14 que solicita no plano:
Apresentação/
Metodologia,
Inventário/Diagnóstico,
Prognóstico/Análise
Propostas e Conclusão/Planos de Ação.
4.4. Foi lembrado e solicitado pelo Membro Márcio Luiz da Silva Miorim
(Sinthores) sobre os valores disponíveis e um balancete do FATUR. Este já
pedido por muitas vezes pelo COMTUR, e que deverá ser apresentado na
próxima reunião do conselho. Todos concordaram.
4.5. Cezar Augusto Matiussi (Ao Mirante Restaurante) explica andamento,
reuniões e planejamento com o setor no que tange o Festival Gastronômico que
ocorrerá de 01 a 31 de maio de 2017. Cita que está tendo ótima a adesão dos
empreendedores ligados à gastronomia de São Vicente. E que é oportunidade
das pessoas conhecerem os estabelecimentos. Comida de qualidade com preço
justo. Cristian Alves e Patrícia Monteiro (SETUR), comentam que estão indo aos
estabelecimentos e agendando para tirar fotografia dos pratos escolhidos para o
festival e colhendo informações para a confecção do folder. Cristian comenta que
foi feito release e secretaria de comunicação está enviando para a imprensa. E já
tendo mídia espontânea em alguns veículos de comunicação.
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4.6. Informações sobre a saída da cidade do CADIM, que viabiliza recursos para a
cidade.
4.7. Márcio Luiz da Silva Miorim (Sinthores) defende que os sindicatos dos
empregados tenham uma maior participação dos colaboradores e nas decisões –
necessidade de fomento de mais empreendimentos e assim geração de mais
empregos.
4.8.. Precisamos resgatar o turismo de São Vicente através do PDTur e uma
participação efetiva do poder público e sociedade civil.
4.9. O principal assunto e o mais debatido foi a formação do novo COMTUR com
pessoas que realmente participem ativamente e tenham condição de dar
encaminhamentos e soluções para as demandas que surjam, seja da sociedade
civil como o poder publico. Sendo esta decisão muito importante para o COMTUR
e legitimar a Gestão Participativa no município.
Renato Marchesini (Caiçara Expedições) faz a leitura de texto da AMITUR
(Associação Brasileira dos Municípios de Interesse Turístico e Cultural). Aqui na
íntegra (http://comtursaovicente.blogspot.in/2017/03/comtur-bem-formado-notasdo-turismo.html) e comenta que nos Conselhos não há limitação do número de
participantes, entretanto, recomenda-se que 1/3 dos seus membros seja do Setor
Público e 2/3 sejam representantes da Iniciativa Privada. Fonte: Guia de Criação
e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Turismo (AQUI). E Mostra a todo o
Guia impresso. E comenta da necessidade urgente de diálogo sobre a formação
neste modelo. E que este é o Modelo que as Cidades Destinos de Turismo
Consolidado e Sustentável Aplicam, é a Orientação da AMItur (Associação
Brasileira dos Municípios de Interesse Turístico e Cultural) e Governo do Estado
de São Paulo (Secretaria de Turismo). E deveria ser o desejo do COMTUR São
Vicente.
Foram manifestadas diversas colocações sobre o tema, se o ideal seria seguir a
tendência 1/3 dos seus membros seja do Setor Público e 2/3 sejam
representantes da Iniciativa Privada. Ou outra formação como a paritária.
Inclusive na questão o quanto é importante esta ou aquela representação para o
andamento do conselho. Foi também colocado que quantidade não é qualidade.
Decidiu-se por hora fazer esquematização “exemplos de formação do futuro
conselho”.
O Presidente levou cartaz e post it coloridos com metodologia de Canvas, para
que todos os membros e convidados presentes juntos pudessem fazer algumas
propostas de formação do COMTUR.
Diversas possibilidades foram construídas. Tendo a princípio esta como a
formação ao final do dialogo no coletivo. Segue Imagem fotográfica.
Iniciativa Privada: Agências e Operadoras, Restaurantes/Bares/Similares,
Garagens/Marinas/Clubes Náuticos, Quiosques, Sinhores, Sinthores, Associação
Comercial, Hotéis/Flats, Pousadas/Hostels/Cama e Café, Instituições de Ensino,
SRCVB, Empresa de Eventos e Atrativos/Entretenimento. Total 13.
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Poder Público: Turismo, Relações Institucionais, Governo, Meio Ambiente,
Educação e Cultura. Total 07.

4.10. Já não tendo mais tempo para a reunião, ficou para uma próxima reunião
retomarmos o assunto de formação do conselho.
4.11. A próxima Reunião Ordinária ficou marcada para o dia 09/05/2017, às
19h00 no auditório da Associação Comercial de São Vicente, localizada na R.
Jacob Emmerich, 1238 - Parque Bitaru,, na cidade de São Vicente SP.
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 17h00.
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Aprovação Ata membros do Conselho Municipal de Turismo presentes:
Entidade
Caiçara Expedições
Ao Mirante Restaurante
Sinthores
Marina Dona Rosa
ETEC
SETUR
Quiosque Vó Dulce
Secretaria de Comércio
Pousada Morada da Praia
Dinas Comidas Típicas

Nome Conselheiro (a)
Renato Marchesini
Cezar Augusto Matiussi
Márcio Luiz da Silva Miorim
Lirian Lima
Luis Cláudio Pereira
Patrícia Monteiro
Dulceli Maria Guiomar
Patrícia Santana
Adilson Santos
Rogério da Silva Montaluão

Assinatura

___________________________
Renato Marchesini
Presidente
____________________________
Cezar Matiussi
Assinatura Secretário-Executivo
_________________________
Claudionor José do Carmo
2º Secretário
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