ATA DE REUNIÃO
COMTUR
Data: 11/11/2014

Local: Associação Comercial de
São Vicente.
Tipo de Reunião: Ordinária

Horário: 15h13

Lista de Conselheiros Presentes:
Nome
Entidade
Nery Ambrozio
Hotel Chácara do Mosteiro
Lirian M. S. de Lima
Marina Dona Rosa
Márcio Roberto Paz
UNIBR
Claudionor José do Carmo
Ass. Amigos da Vila Valença (CONVIDADO)
Rafael Moratelli
SESPORTUR (CONVIDADO)
Isabela Izar de Melo
Secretaria de Educação
Márcia do Vale Hernandez Aguiar
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo
GCM Cristina
GCM São Vicente
José Alves
Associação Comercial de São Vicente
Douglas Itava
Associação Comercial de São Vicente
Newton Junior
Centro POP
Helena dos Santos
Centro POP
Regina do Carmo
Associação Comercial de São Vicente
Pauta divulgada em:
Reunião iniciada às:
Término da Reunião às:
11/2014
15h13
17h00
OBJETIVOS

•
•
•

Item I – Leitura da Ata anterior:
Item II – Apresentação e discussão sobre as sugestões dos conselheiros para montar
a pauta de reivindicações que serão levadas ao Senhor Prefeito;
Item II – Assuntos gerais

•

REGISTROS
A reunião foi aberta pela conselheira Lirian, em nome do presidente Sr. Nery Ambrozio
que estava impossibilitado de falar. Agradeceu ao presidente da Associação
Comercial de São Vicente pela cessão do espaço para realização da reunião e
procedeu à leitura da ATA da Reunião do dia 14/10/14, que foi aprovada sem
ressalvas;

•

A Sra Lirian solicitou que as reivindicações a serem encaminhadas ao Prefeito fossem
realizadas por escrito.

•

REGISTROS
O Sr. José Alves enfatizou que os conselheiros não devem ter medo em encaminhar
as reivindicações ao prefeito, pois estas são verídicas;

•

A Sra. Lirian ressalta que é preciso mudar a realidade do turismo na cidade e que é
preciso ter planejamento de uma ação conjunta;

•

O representante do centro POP citou que não se pode ter medo de enfrentar o
problema dos moradores de rua e que é necessária uma ação conjunto com a saúde,
PM,

dentre

outros

para

enfrentar

o

problema.

Há

necessidade

de

um

acompanhamento destas pessoas pela saúde, por meio da criação de casas de
recuperação. Quando perguntado pela conselheira Márcia se o município possui
casas de recuperação foi respondido que existem somente casas filantrópicas;
•

A GCM Cristina citou que o tráfico de drogas é gerado por problemas sociais e que
em São Vicente o combate existe, mas é insuficiente. O Programa Craque é Possível
Vencer é uma ação do poder público para o médio e longo prazo. Citou que o dinheiro
existe, o que falta são projetos e que a cidade está a passos lentos caminhando, pois
recebeu equipamentos de segurança na semana passada. Sugere que seja realizada
uma força tarefa a curto prazo com as polícias civil, militar, associações, saúde,
conselho tutelar, associações sociais para identificar estas pessoas e tomar as
providências cabíveis;

•

O Sr. Claudionor complementou a fala dos colegas enfatizando a necessidade de
estarmos juntos para combatermos os problemas do turismo na cidade por meio da
criação de diretrizes da atividade para a busca de verba junto aos representantes da
região no parlamento estadual. A secretaria de turismo e o COMTUR devem estar
unidos na busca de verba parlamentar para combater os problemas da cidade;

•

A Sra. Regina relata as ações do CONSEG no combate aos problemas dos
moradores de rua no entorno da Biquinha e convida a todos para a próxima reunião;

•

O Sr. Márcio se pronunciou relatando que pelo o que foi dito pelos representantes do
governo o que está faltando é gestão, coordenação das secretarias municipais e falta
de projetos;

•

A Sr. Cristina discordou citando que projetos existem, mas não são suficientes.
Sugere que seja criada um código de conduta municipal pela recém criada secretaria
de segurança pública municipal;

•

REGISTROS
O Sr. Claudionor enfatizou que é necessário criar um quadrilátero do turismo em São
Vicente composto pela Biquinha, Vila de São Vicente, Praça 22 janeiro e Praça Tom
Jobim tendo a segurança como norte para as ações de turismo;

•

O Sr. Márcio complementou a sua fala citando que cabe ao prefeito gerir as suas
secretarias e que é isto que o COMTUR deve cobrar do prefeito;

•

A Sra. Isabela relata que cabe a SEDUC a responsabilidade dos alunos que estão
dentro da escola e que o conselho tutelar é responsável pelos evadidos. Finalizou
citando que todos os projetos encaminhados à secretaria são realizados;

•

No segundo momento, a Sra. Lirian iniciou a leitura das diretrizes do turismo a serem
encaminhadas ao prefeito para votação dos conselheiros. A grande maioria das
destas foram aprovadas, sem ressalvas;

•

A Sra. Márcia informa que encaminhou ao DADE projeto para a realização do Plano
Municipal de Turismo e que é importante consulta pública ao conselho e munícipes
para a aprovação de projetos relacionados ao turismo municipal. Sugere que ao final
das reivindicações a serem encaminhadas ao prefeito seja descrita a relação destas
com o turismo e a importância da atividade para a cidade. Citou que a segurança e o
lixo foram assuntos recorrentes nas reuniões do COMTUR em 2014 e que é
importante unir forças para combater estes problemas;

•

O Sr Nery anuncia o fim da reunião às 17h05min e agradece a presença de todos.

•

E marca a próxima reunião para o dia 12/01/15, com o local e horário a definir.

