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CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SANTOS – COMTUR

Reunião Ordinária nº: 125 Ata elaborada por: Paulo Gonzalez Monteiro Status: Aprovada

Local: SinHores Av. Conselheiro Nébias nº365 Data: 22/02/2018 Hora: 16:00 – 18:00

Lista de Presentes: Alexandre Nunes Affonso, Anelise Piccoli, Daniela Tineo, Galeno Francisco da Silva, José Lopez Rodriguez, José Luís

Blanco Lorenzo, Luis Trajano de Oliveira, Marcelo Fachada, Rosa Maria Tamizari, Wânia Seixas,

Ausências Justificadas: 

Vice-Presidente: José Lopez Rodriguez

Secretário Executivo: Paulo Gonzalez Monteiro 

Pauta: Decisão / Encaminhamento:

1 – Abertura
O Sr. Paulo Monteiro abriu a reunião e passou a palavra ao Sr. José Lopez Rodriguez, Vice-Presidente do Comtur, que presidia a reunião. Este agradeceu a

presença de todos e desejou boa sorte ao Sr. Odair Gonzalez, em seu novo desafio na Secretaria de Turismo e no Comtur.

2 – Apresentação do novo Secretário Municipal de Turismo/planos e  projetos para o triênio 2018-2020

O Sr. Paulo Monteiro explicou aos presentes que o então Secretário de Turismo e Presidente do Comtur, Rafael Leal, foi nomeado Secretário de Cultura e

renunciou à presidência do Comtur. Assim sendo, assumiu a Secretaria de Turismo o Sr. Odair Gonzalez que fez sua apresentação, expondo seus planos para o

turismo na cidade de Santos para o triênio 2018-2020, quando encerra o mandato do atual Governo. O Sr. Odair informou que dará prosseguimento a todos os

projetos em andamento e priorizará o turismo propriamente dito, retomando programas desenvolvidos em outras ocasiões e divulgando a cidade para outras

regiões. Colocou-se, também, à disposição de todos e afirmou que pretende trabalhar em conjunto aos representantes dos diversos segmentos do turismo,

unindo forças para alcançar os objetivos esperados.

3 - Eleição do Presidente

O Sr. Paulo Monteiro informou que, com a renúncia do Presidente Rafael Leal, faz-se necessária a eleição de um novo Presidente para concluir o mandato do

biênio 2017-2018. Ressaltou, também, que conforme a Lei que rege o Comtur, o Conselho Municipal de Turismo terá um Presidente e um Vice-Presidente, cujos

mandatos serão de 02 (dois) anos, eleitos por maioria simples na primeira reunião dos anos ímpares, respeitada a alternância entre o Poder Público e a

sociedade civil. O Sr. Odair Gonzalez foi indicado para o cargo, sendo aclamado novo Presidente do Comtur.
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4 - Assuntos Gerais

Após a eleição, o Sr. José Luís pediu a palavra e manifestou o desejo de um Comtur realmente participativo. Ressaltou, também, a importância da recuperação

da Secretaria de Turismo e a necessidade da volta dos parques Aquário e Orquidário para a Setur e que as verbas do Dadetur sejam aprovadas para projetos

turísticos em vez de outras finalidades. Por fim, desejou sucesso ao novo Secretário. O Sr. Odair agradeceu e propôs, para uma futura reunião, a discussão

sobre os parques municipais. Reafirmou seu desejo de trabalhar unido com a sociedade. O Sr. Paulo Monteiro informou que a verba de R$3.060.000,00 (três

milhões e sessenta mil reais) aprovada na última reunião para custeio de projetos de Natal, Reveillon, Verão e Sinalização Turística, não será liberada pelo

Dadetur para esse fim. Assim, em breve, serão apresentados novos projetos para o Comtur, sendo uma boa oportunidade para o Conselho se manifestar sobre

o assunto. O Sr. José Lopez Rodriguez solicitou que a Prefeitura faça uma campanha informativa para esclarecer ao turista que os canais que cortam a cidade

não são de esgoto, mas de águas pluviais. Também ressaltou a importância de um projeto que modernize e revitalize a cidade e o Centro Histórico, assim como

o realizado em Barcelona por ocasião das olimpíadas de 1992. O Sr. José Luís aproveitou para questionar os tombamentos de imóveis na cidade, apontando

que há diferenças entre imóvel “histórico” e imóvel “velho”, argumentando que os tombamentos, na sua opinião, dificultam o desenvolvimento da cidade. A Srª.

Wânia Seixas explicou que há uma série de vantagens no tombamento de um imóvel e sugeriu que o Comtur convide um representante do Condepasa para

explanar sobre o tema. O Sr. Alexandre Nunes também criticou o tombamento e afirmou ser incompatível exigir o AVCB desses imóveis. Sugeriu-se, então, que

seja convidado um representante do Corpo de Bombeiros para esclarecer as dúvidas sobre esse assunto. O Sr. José Lopez Rodriguez ressaltou que a Prefeitura

deveria notificar os proprietários dos imóveis que não estão em boas condições, intimando-os a promover sua recuperação. Citou o exemplo do edifício onde

está instalado o seu hotel (Atlântico), afirmando que o proprietário do imóvel não demonstra interesse na manutenção do edifício, que está, em parte, em estado

lastimável. Falou, também, sobre a apresentação dos corais na fachada do Hotel Atlântico, próximo ao Natal. Disse que, apesar dos problemas de som, foi um

sucesso e que as falhas apresentadas serão corrigidas no próximo evento. Sem que ninguém mais quisessse fazer uso da palavra, a reunião foi encerrada.

Luis Trajano de Oliveira (SIEDI)

Assinaturas

Alexandre Nunes Affonso (SRCVB)

Marcelo Fachada (SETUR)

Rosa Maria Tamizari (ETEC)

Wânia Seixas (SETUR)

Anelise Piccoli (GPM)

Daniela Tineo (SETUR)

Galeno Francisco da Silva (SINHORES)

José Lopez Rodrigues (SINHORES)

José Luís Blanco Lorenzo (SKAL)


