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O Sr. Paulo fez, então, a consulta aos conselheiros, salientando a necessidade do novo presidente ser um representante da sociedade civil.

O Sr. José Luiz Blanco (Bureau) se candidatou e foi aclamado novo presidente do Comtur. Para vice-presidente, o Sr. Odair Gonzalez

também foi aclamado, representando o poder público. O mandato será para o biênio 2019-2020.

O Sr. José Luiz Blanco, representante da Costa da Mata Atlântica e Região Convention & Visitors Bureau, apresentou-se aos novos

membros. Falou sobre o seu trabalho com a Central de Fretes e a Central de Receptivo. Destacou a importância de fortalecer o Comtur e

direcionar seu foco para a discussão e aprovação de propostas em benefício direto do turismo. Salientou também a necessidade de um

maior diálogo, especialmente junto a rede hoteleira, que precisa ser ouvida. O Centro Histórico também foi outro ponto citado pelo novo

presidente, frisando a urgência de cuidados com a região.

Antes de proceder a eleição para Presidente e Vice-Presidente, foi passada a palavra ao Sr. Odair Gonzalez, que agradeceu a compreensão

e a confiança durante sua gestão, classificando-a como um período muito profícuo, com grande parte dos objetivos alcançados, salientando

seu compromisso para que as verbas disponíveis do DADE fossem, de fato, para o turismo. Também celebrou a importância do Conselho

para que as categorias representativas da cadeia produtiva possam se reunir, discutir, fomentar e contribuir para o desenvolvimento do

turismo da cidade. 

O presidente Odair Gonzalez informou também quanto à realização de uma pesquisa junto ao Ipat (Instituto de Pesquisas A Tribuna),

durante o Carnaval, com turistas em diferentes pontos turísticos e hotéis, a fim de verificar o perfil do turista e sua percepção quanto a

infraestrutura da cidade. Esclareceu que, apesar de ainda estar em fase de elaboração e cruzamento dos dados, a prévia já demonstra

dados interessantes: cerca de 98% gostou/adorou a cidade e cerca de 95% recomendaria Santos para outras pessoas. Entre os pontos

desfavoráveis, 19,5% apontou o problema com os moradores de rua e 11% citou a falta de limpeza das praias.

3 – Eleição do Presidente:

1 – Abertura:

O Sr. Paulo Monteiro (Setur) iniciou agradecendo a presença de todos no encontro que marca a última reunião do atual presidente do

Conselho Municipal de Turismo, Odair Gonzalez. Informou que, nesta oportunidade, tomarão posse os novos conselheiros para o biênio

2019-2020, assim como serão eleitos o presidente e o vice-presidente do Conselho. Lembrou que, nos anos anteriores, o presidente era

sempre o Secretário de Turismo da cidade; porém, com a alteração da Lei e do Regimento Interno, estabeleceu-se a alternância, a cada

dois anos, entre o poder público e a sociedade civil. Outra mudança importante, foi o caráter deliberativo e o regime paritário do Conselho,

a fim de atender a lei estadual que regulamenta o Dadetur.

2 – Posse dos Conselheiros para o biênio 2019-2020:

Todos os Conselheiros presentes assinaram o Registro de Posse.

Lista de Presentes: Adilson Durante Filho, Ana Lucia de Rezende, Anelise Piccoli, Claudia Toledo, Edmilson Cavalcante, José Luís Blanco, José Silva de

Jesus, Luciana Cabral de Castro, Marcelo dos Santos Gomes, Marcelo Fachada, Marcio Miorim, Melissa Damacena, Odair Gonzalez, Renata Feio, Ricardo

Martins da Silva, Rildo Turienzo, Rodrigo Derbedrossian, Rosa Maria Tamizari, Veridiana Nobre, Wânia Seixas

Ausências Justificadas: Anna Maria Vellardi, Marco Antonio Guimarães, Omar Abdul Assaf, Pedro Mauro Lopes, Salvador Gonçalves Lopes, Wilson Roberto 

Pedroso

Presidente: José Luís Blanco Lorenzo

Secretário Executivo: Paulo Gonzalez Monteiro 
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Rodrigo Derbedrossian (semam)

Rosa Maria Tamizari (etec)

Veridiana Nobre (SEDURB)

Wânia Seixas (SETUR)

Odair Gonzalez (SETUR)

Renata Feio (SINHORESS)

Ricardo Martins da Silva (SEDURB)

Rildo Turienzo (SEMES)

José Silva de Jesus (SESEG)

Luciana Cabral de Castro (SIEDI)

Marcelo dos Santos Gomes (ETEC)

Marcelo Fachada (SETUR)

Marcio Miorim (SINTHORES)

Melissa Damacena (Setur)

Edmilson Cavalcante (SINTHORES)

José Luís Blanco (CMACVB)

Assinaturas

Adilson Durante Filho (SETUR)

Ana Lucia de Rezende (SECULT)

Anelise Piccoli (GPM)

Claudia Toledo (SETUR)
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4 – Assuntos Gerais:

Na sequência, o Sr. Paulo perguntou se algum membro gostaria de se pronunciar nos assuntos gerais - como não houve manifestação dos

presentes, lembrou que as reuniões do COMTUR são realizadas toda a última quinta-feira do mês, ressalvada alguma necessidade especial

de mudança de data. Salientou, também, a necessidade de serem enviados os dados atualizados dos membros para a convocação às

reuniões. Encerrou, em seguida, a reunião, agradecendo a todos pela presença.  


