CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR
ATA DA REUNIÃO
PAUTA: Adventure Sports Fair; Plano de marketing da Secretaria Estadual de Meio Ambiente; Roteiros
Integrados no Lagamar; CADASTUR; Dragagem da Barra de Cananéia; Projeto Verão 2012; Avisos gerais.
DATA: 14/09/2011

LOCAL: Museu Municipal

INÍCIO: 16h00

TÉRMINO:

PARTICIPANTES: Ivani Aparecida de Jesus, Alessandra S. Patricio, Fábio S. Nakagima, Izidoro L. das Neves,
Adriano Alves, Noemi P. da Silva, Christiane Pires, Aldamir Matheus, Mary Kawahara, Fernando Oliveira Silva e
Domingo Soto.
TÓPICO/ASSUNTOS

ENCAMINHAMENTOS

Adventure Sport Fair
(Resultados, avaliação e
encaminhamentos)

Domingo solicitou material para ser publicado na revista “Trilhas” conforme
interesse e/ou demandas locais. Em relação a TV ABCD, já foi veiculado o
DVD do Polo Ecoturístico do Lagamar, que inclui a cidade de Cananéia, e
também foi enviado uma mala direta para os assinantes da TV. De forma
geral, os participantes avaliaram que a participação no evento foi muito
importante para a divulgação do Polo Lagamar, em especial os roteiros do
município.
Foram distribuídos cerca de 5000 (cinco mil) folhetos de
divulgação. Estima-se que aproximadamente 70.000 (setenta mil) pessoas
participaram do evento. O ponto negativo fica por conta da falta de materiais
informativos diversos sobre o nosso município.

Participação no plano de
marketing da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente
Roteiros Integrados no
Lagamar

CADASTUR

Domingo faz uma apresentação geral sobre a parceria entre o Polo
Ecoturísticos do Lagamar com a Secretaria de Meio Ambiente explicando que
nesse momento trabalha-se para a construção de um roteiro integrado entre
todas as cidades participantes. Em Cananéia, seguindo os critérios
estabelecidos, foram escolhidos 03 (três) roteiros: 1) Centro Histórico; 2)
Parque Estadual da Ilha do Cardoso; 3) Observação de golfinhos. Explica que
na última reunião da micro-região decidiu-se que apenas serão divulgados
empreendimentos legalizados seguindo os seguintes critérios: Álvara
Municipal e registro no CADASTUR. O COMTUR fará um trabalho de
orientação junto ao trade turístico para que se legalizem no CADASTUR.
Possíveis parceiros: Prefeitura Municipal e Associação Comercial.

Dragagem da Barra de
Cananéia

O vereador Adriano “Macarrão” explica que o Deputado Estadual André do
Prado lhe informou que o projeto de dragagem está em andamento. O
mesmo se prontificou a conseguir mais informações para trazer ao COMTUR.
Decidiu-se encaminhar um ofício a Secretaria de Estado do Turismo
solicitando maiores informações sobre a implantação do projeto.

Projeto Verão 2012

A monitora ambiental Ivani pede para que seja agilizado o processo de
criação da lei para regulamentação da profissão do monitor de turismo.
Domingo pede para que seja criado um ponto único de de informações
turísticas e venda de passagens para minimizar os problemas referentes ao
tráfego de veículos e também a disputa entre os prestadores de serviço da
área náutica. Aldamir pede agilidade no processo de legalização dos serviços
náuticos e evidencia a necessidade de regulamentação e credenciamento dos
prestadores de serviços náutico, o que possibilitará uma fiscalização efetiva.
Domingo sugere que o COMTUR publique uma resolução disciplinando a
prestação de serviços nessa área. Christianne pede urgentes providencias no
sentido de adequar o trapiche municipal conforme legislação vigente, a fim
de se evitar possíveis acidentes no embarque e desembarque. Fernando fará
enviará a minuta do projeto de lei regula os serviços náuticos a todas/os.

Avisos gerais

Fernando informou que trabalha para propor a criação do “Fundo Municipal
de Turismo” e que em breve enviará a minuta do projeto de lei para leitura e
avaliação das/os conselheiras/os.

OBSERVAÇÕES: nada a declarar
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