Ata da Reunião do Comtur – 19/11/2013
Ás quinze horas do dia 19/11/2013, no Centro de Convenções de São Vicente,
situado na Av Capitão Luiz Pimenta, 811, realizou-se a reunião do COMTUR
(Conselho Municipal de Turismo) que contou com a presença do Presidente do
Conselho, Sr. Nery Ambrósio e dos Conselheiros: Adulcimar Maria Pereira,
Afonso Carlos Culatelli, Débora de Melo, Alexandre Moraes Rodrigues, André
Rosa de Assunção, Caroline Yumoto, Lirian Marcelle Simões de Lima, Márcia
do Vale Hernández Aguiar, Márcio Luiz da Silva Miorin, Márcio Roberto Paz
Colmenero, Marcos Henrique Bento, Mauro Condalaft Alcântara, Roberto
Márcio Braga e o convidado Claudionor do Carmo (Associação da Praça da
Biquinha) que assinam ao final desta ata.
Iniciando os trabalhos, o Presidente do Comtur, Sr Nery pediu a apresentação
de todos. Logo em seguida do Secretario de Esportes, Turismo e Lazer, Sr
Alexandre começou a reunião dizendo que tinha vindo da Praia do Itararé onde
estavam testando os veículos que serão usados na segurança, caso fosse
aprovada pelo Comtur. Alexandre explicou os custos da operação verão.
Ressaltou ainda a capacitação dos policiais ajudar oferecendo informações
para os turistas. Os dois pontos mais citados na última reunião, foi sobre o lixo
e a segurança. Alexandre explicou que com a iniciação da operação delegada
após a temporada, vai melhorar a segurança ao longo do ano.
Nery aproveitou para citar o caso dos indigentes que vêm a mais na
temporada, e sugeriu que houvesse o recolhimento dos mesmos, juntamente
com os flanelinhas.
Após a última reunião, dia 12/11/2013, o capitão Costevi ligou para o Sr Nery e
para a Sra Lirian e informou que já colocou uma viatura Náutica para atuar nos
finais de semana. Essa ação foi uma vitória do COMTUR.
Nery sugeriu que os policiais deveriam estar circulando de bicicleta devido à
facilidade de locomoção. A dona Adulcimar, representante da Casa das
Bananadas, reclamou dos ladrões estarem cortando os fios da rede elétrica e
assaltando a região da Ponte Pênsil. Lirian também citou sobre assaltos na
Ponte do Mar Pequeno, e embaixo da ponte. Sr Manoel também citou que não
conseguiu finalizar um projeto na Plataforma de Pesca devido aos meliantes
que estavam no local.
Márcia sugeriu que os empresários ajudassem na área da segurança, que não
adianta ficarem reclamando.
Alexandre disse que é importante que os conselheiros saibam o que acontece
para que possam resolver.
Nery disse que tem que ter paciência até o policiamento chegar, porém tem
que ter a estatística de maior incidência e Alexandre sugeriu que o Comtur
oficialize documentalmente os acontecimentos para cobrar resoluções.

Claudio sugeriu que os carros fossem divididos entre a policia militar e a
guarda municipal. Alexandre explicou que a PM mandou 60 homens para o
feriado e já sentiu a diferença, e a guarda municipal está com pouco efetivo, e,
no entanto foi dada a ideia junto ao prefeito para a contratação de uma
empresa de segurança terceirizada para ficar nos órgãos públicos.
César acha que deve chamar para as reuniões que são mais beneficiados com
a temporada para colaborarem. Márcia cortou e perguntou quanto cada um
está disposto a colaborar com a segurança. Afirma que ao chegar em um valor
mínimo se possa ir a todos os empresários que também queiram contribuir ou
se chegarem a decisão que não estão dispostos a contribuir que se faça a
decisão! Tem que ser colocado em votação.
Cesar disse que a situação financeira dos comerciantes está muito difícil, que
eles podem até ajudar de outra forma como, por exemplo, com refeições. E
Lirian disse que só apoiariam caso fosse permanente e não por 2 meses.
Alexandre ressaltou que os valores são muito maiores se fossem para adquirir
os bens da cidade. A preocupação do Secretario é que essa temporada seja
diferente, que diminua a criminalidade que isso vai tem que ter o apoio de
todos, que só o poder público não vai conseguir arcar com as despesas
sozinho.
Nery colocou que é dever do Estado cuidar da nossa segurança e não acha
certo dar 30 mil reais para a segurança e que tem que focar na guarda
municipal. Alexandre disse que a guarda municipal não tem poder de
policiamento.
Em prosseguimento, Alexandre disse também que os recolhimentos dos
indigentes é por conta do CRAS, equipamento da Secretaria de Assistência
Social.
Nery pediu que fosse feito um calendário de eventos, e Márcia explicou que
esse calendário é da Prefeitura onde estão os eventos de todas as Secretarias,
porém ele ainda não existe para 2014.
Nery pediu o calendário para que não tenha acúmulos de eventos no mesmo
período. Márcia disse que o calendário está sob o poder da Prefeitura e não do
Comtur.
Alexandre pretende juntar os eventos da Sesportur c/ a Cultura, e alguns estão
quase certos como a Feira Náutica. Outros estão dependendo da Copa do
Mundo.
Nery referiu que as pessoas mandem e-mail á ele e a Sra Lirian com ideias de
eventos como o evento da Marina Dona Rosa que tem apoio da Sesportur.
Alexandre sugeriu eventos educativos.

Nery deixou o convite para o dia 21/11 ás 15:00hs no salão nobre da Prefeitura
para o evento do Conselho de Educação.
Cesar imaginou que o Comtur fosse divulgar os eventos, criar eventos e que o
representante da Secretaria de Cultura não pode faltar nas reuniões.
Márcio propôs que tem que ter uma direção nas reuniões, citou também o
Programa da 3° Idade para trazer para a cidade e sugeriu que temos que pegar
“carona” no público que vem bater as chaves da copa.
Cláudio disse que tem que ser feito um folder com pontos turísticos e não pode
esperar muito, e deverá ser feito em 3 idiomas, e também que seu faturamento
aumenta bastante na temporada, porém por falta de segurança, pode ser que
venha a investir em outra cidade. Tem que aprovar rápido a ideia do
policiamento para poder correr atrás do lucro.
Nery disse que o folder já está sendo aprovado e convidou para o dia 21 de
novembro ás 19:30hs, na Chácara do Mosteiro, a apresentação dos formandos
do Pronatec Copa, cujo tem parceria com a Sesportur, que estão capacitados
para o mercado de trabalho.
Nery perguntou se o Comtur têm logotipo e Márcia ficou de pesquisar. Nery
sugeriu também que os eventos Comtur poderiam ser divulgados em faixas
com o logotipo da Prefeitura, do Comtur e no meio da faixa, um logotipo de um
parceiro. Alexandre disse que pode ser feito.
Nery pediu ajuda ao Cláudio para saber o que aconteceu com as carpas que
estavam no tanque da Praça da Biquinha, e Cláudio disse que os peixes foram
roubados, por falta de segurança no local. Cesar sugeriu que os pontos
turísticos tivessem patrocinadores
A reunião finaliza em 1:45 de duração, sendo que em 1h foram discutidos sobre
segurança e o restante do tempo sobre assuntos gerais.
Nery passou a palavra ao convidado Sr Rubens, para falar da chegada do
Papai Noel de paraglider junto com o Patati Patatá na praia do Itararé e pediu
se a Sesportur e a Secult poderão apoiar o evento e fazer as apresentações no
dia.
Márcia ficou de ver com o Amaury (Secretário da Cultura) se pode contribuir
com mais alguma atividade.
Nery encerrou a reunião ás 17:00, deixando marcado o próximo encontro para
o dia 26/11 ás 15:00.
Alexandre sugeriu que tenha a aprovação dos tópicos do Comtur em primeiro
lugar e após deste, começar com os outros assuntos.

