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Entidade
Hotel Chácara do Mosteiro
SESPORTUR
SESPORTUR
Casa das Bananadas
Secretaria de Educação
SESPORTUR
Motel Extasy
Pousada Búzios
Ao Mirante
Associação Comercial
UNIBR
Marina Dona Rosa
SINTHORES
Destak’s
Ass. Praça da Biquinha (CONVIDADO)
Maestro e Radialista (CONVIDADO)
Reunião iniciada às:
Término da Reunião às:
15h20
OBJETIVOS

•

Item I – Discutir o Plano de Marketing e Promoção e suas fraquezas;

•

Item II – Término da votação da Planilha GUT.

17h15

•

REGISTROS
A reunião foi aberta pelo presidente Sr. Nery Ambrozio, solicitando que a
conselheira Debora Melo procedesse à leitura da ATA da Reunião do dia 26/11/13
e que foi aprovada sem ressalvas;

•

O Sr. Nery diz que o Secretario Alexandre ficou de criar um grupo de funcionários
da SESPORTUR para fazer a captação dos recursos junto aos empresários para
o rateio do aluguel do veiculo motorizado. E diz que nesse final de semana em
um passeio pelo Itararé presenciou um assalto de corretinha na beira do mar e
foi convidado pelo Sr. Claudio proprietário do Teleférico, a ir à parte superior do
teleférico e viu várias bicicletas circulando na parte de areia molhada e viu vários
roubos em pouco tempo que ficou por lá;

•

No segundo momento, o presidente informou que leu na Tribuna que 30% dos
moradores de São Vicente não pagaram o IPTU em 2012 e em 2013 esse índice
chegou a 50%;

•

Sr. Nery cobrou as fotos dos conselheiros para que a SESPORTUR possa
confeccionar os crachás dos conselheiros. Ele lembra também que o Marcio
(publicitário) ficou de fazer o logotipo do COMTUR e ainda não tinha dado
retorno e que vai procurar outra pessoa;

•

Comentou, ainda, que marcou uma reunião com o Secretario Alexandre, para ver
ações de urbanização das entradas da cidade com as 600 palmeiras imperiais
que foram doadas como contrapartida pela MTU para a construção do VLT, mas
o secretario não estava presente. A Marcia diz que o Secretario deve ter sido
chamado de emergência no gabinete do Prefeito para não estar presente para
uma reunião marcada com antecedência e que o Ricardo chefe de departamento
da SESPORTUR atendeu a comissão de eventos do Papai Noel no mesmo dia;

•

O Sr. Nery diz que o COMTUR precisa conseguir a verba que vem do DADE e do
FATUR para que se consiga fazer coisas voltadas para o turismo;

•

A conselheira Márcia explica que a diferença entre as duas verbas: que a verba
DADE vem do Governo do Estado para as cidades que são estâncias turísticas e
que hoje são 67 cidades consideradas estâncias turísticas e que o governo
estadual quer aumentar esse numero para 120, e que essa verba provem do
Estado, e para recebê-la, a Prefeitura deve determinar quais serão os objetos do
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convênio a serem celebrados, ou seja, aonde a verba será aplicada. E que o
FATUR é dinheiro arrecadado pelo Município que deveria ser empregado
exclusivamente para o turismo, mas que é o Prefeito quem decide aonde vai ser
usado essa verba, isto é, aonde o Prefeito tem mais prioridade. E que no último
governo, o antigo Secretario Brito Coelho foi junto com alguns membros do
COMTUR até o ex-prefeito Tércio pedir para que a Secretaria de Turismo
pudesse gerir os recursos do FATUR, para confecção de folheteria, participação
em feiras e ele concordou, mas não teve tempo hábil para oficializar, pois logo
em seguida com a perda do Caio todos daquele governo não sabiam mais como
ia ficar;
•

O conselheiro Cesar, do Ao Mirante questiona o que o COMTUR pode opinar e
decidir, pois o que ele está vendo que é perda de tempo, pois parece a seu ver
que o COMTUR não decide nada e quer saber também o que o Prefeito espera
do COMTUR;

•

Márcia diz que uma pessoa só não tem força, mas se o conselho se unir e
pensar no todo tem muito poder.

•

A conselheira Elaine da UNIBR pede para que o conselho possa ver os projetos
que foram encaminhados ao DADE. Márcia explica que a SESPORTUR não tem
acesso a todos os projetos encaminhados ao DADE e que normalmente é o
Prefeito junto com a secretaria de Obras que decidem aonde vai ser gasto os
recursos da verba DADE, e que normalmente é realizadas obras em
infraestrutura.

•

O conselheiro Edu da Associação Comercial disse que esse dinheiro deve ser
usado para infraestrutura turística, isto é, onde o turista passa.

•

A conselheira Márcia, explica que nem sempre essa verba é usada para a
infraestrutura turística.

•

O Presidente, Sr. Nery diz que vai montar uma comissão para cobrar da
Prefeitura a onde é usada a verba DADE.

•

O conselheiro Marino, do motel Extasy diz que na Espanha tem o orçamento
participativo e que deu certo lá, mais a conselheira Márcia salienta que no Brasil
tem o mesmo projeto e que é tudo muito lindo no papel, mas que na pratica não
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funciona.
•

O conselheiro Cesar questiona qual é o papel do COMTUR junto a essas verbas
(FATUR e DADE), como quando, como, qual montante e aonde vão ser usado
essas verbas.

•

O conselheiro Edu e o André da SESPORTUR disseram que tem que colocar no
papel as ações e elencar as prioridades e ir ao Prefeito.

•

Claudionor disse que São Vicente não está tão ruim assim, mas que Santos
também não está tão melhor que São Vicente, até porque construíram vários
monstros imobiliários e agora não tem para quem vender e que São Vicente deve
fazer micro projetos e buscar a parcerias dos grandes apoiadores como o
governo Estadual e Federal;

•

A conselheira Lirian e Debora lembraram que já foram levantadas as ações a
serem feitas na Carta de Turismo e que agora é elencar as prioridades;

•

O Presidente comunicou que a reunião do COMTUR vai mudar de horário, pois o
horário da tarde quebra as ações dos empresários e acaba atrapalhando muito,
portanto ficará para toda a segunda terça-feira do mês as 09h.

•

Sr. Nery pede a palavra para repassar as ações do Presidente: E diz que fez
contato com o Arnaldo da Associação dos Artistas para que ele possa passar
suas experiências e para ver a possibilidade de fazer eventos na Praça
Bernardino de Campos;

•

Fez contato com a Banda Carlos Gomes, que se colocou a disposição do
COMTUR para qualquer evento e que só precisa de 28 cadeiras, para os seus
músicos;

•

Fez contato também com o Maestro Roberto que está presente a reunião;

•

O Presidente dá à palavra ao maestro Roberto, que diz ao Cesar que ele não
deve esperar nada de nenhum prefeito e que a política em Santos também deixa
a desejar. Relatou também sua participação em uma reunião do COMTUR de
Socorro e que todos os eventos de Socorro são desenvolvidos pelo conselho. E
que São Vicente foi divulgado nos eventos que ele tocou no Brasil inteiro e hoje
ele não é valorizado na sua própria cidade e que isso é sua maior insatisfação
como maestro.

•
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O presidente diz que o COMTUR precisa de pessoas que amem São Vicente
para que façam com que as coisas aconteçam;

•

Sr. Nery informa que no dia 18/12, das 20h às 22h na Chácara do Mosteiro vai
acontecer a Festa de Fim de Ano do Convention e Vistors Bureau.

•

Sr. Nery pergunta se alguém tem alguma noticia de como anda o funcionamento
do viveiro de plantas do Sambaiatuba e a Márcia diz que vai pesquisa e que traz
a resposta na próxima reunião;

•

O Sr. Nery pergunta se vai ter queima de fogos e todos da secretaria respondem
que sim;

•

O Sr. Nery pediu informação também sobre os eventos para 2014 e Márcia diz
que vai mandar para o Henrique a relação de eventos turísticos da Prefeitura;

•

O conselheiro Henrique propõe que seja feita uma comissão para planejar o
calendário de eventos de 2014, ficou nesta comissão a Debora, a Márcia e o
Henrique;

•

O conselheiro André pergunta ao Sr. Nery sobre a conversa com o Renato da
Caiçara Expedições sobre as postagens dele na Fan Page do COMTUR e o
presidente responde que ali não era local apropriado para tratar disso;

•

O conselheiro Cesar faz um aviso que tem uma pessoa se passando por agente
operacional da Defesa Civil e que o nome dele é Aliston Souza de Jesus e tentou
pedir suborno pra ele ameaçando de chamar a vigilância sanitária, mas como ele
não cedeu ao suborno ele acabou indo embora;

•

O conselheiro Sr. Marino diz que tem que pegar um assunto e resolver aquele
assunto até o final e diz também que ama Santos e São Vicente e que o
conselho deve pensar em levar mais ações para a Área Continental, pois assim
quem sabe o pessoal fique por lá;

•

A conselheira Elaine reforça o pedido que se levante a Carta de Turismo e
façamos o levantamento da prioridade;

•

O Edu diz que a segurança é do Estado, mas que o COMTUR deve sugerir que
se intensifiquem a abordagem com as pessoas;

•

O conselheiro Henrique diz que teve vários problemas para a captação de
recursos para o recebimento do Papai Noel na Biquinha, pois a Sayonara teve
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problemas pessoais e não foi à procura dos empresários da Biquinha para fazer
o evento, e com isso ficou tudo muito enrolado e teve que reformular todo o
evento, mas vai acontecer.
•

Todos os conselheiros ficaram perguntando o porquê da mudança do
cronograma tão drasticamente da ideia original, que era a chegada do papai Noel
e Patati Patata de paraglider, com apresentações de atividades físicas e depois
sairia do Itararé de triciclo até a Biquinha;

•

O Presidente anuncia o fim da reunião às 17h15minh.

•

E marca a próxima reunião para o dia 14/01/14 as 09hs.

