REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMTUR 21/07/2011
Assuntos de pauta: Festa de Agosto, Resultados do Salão de Turismo e Comunicados
gerais.
O Fernando iniciou a reunião dizendo sobre a programação da festa de agosto , falou
sobre a distribuição dos standes e valores , que será R$ 100,00 por metro quadrado
haverá tendas de 5X5 essas ficaram no pátio da Sta Casa e o valor será de R$ 500,00
também haverá barracas nas rua Tristão Lobo e rua Paulo gomes , e os valores das
barracas seram cobrados conforme a metragem . O Fernando leu a programação da festa
e disse que os grupos de fandango que não se apresentarão na festa do mar vão se
apresentar na festa de agosto , esse foi um trato que ele fez com a prefeitura e tbm era
uma proposta que ele já tinha feito ao fandagueiros , e os demais shows será dia 12
Katinguele , dia 13 Sacode a Poeira , dia 14 Jair Super Cap e dia 15 Jean e Geovani ,:
Também foi falado sobre a programação religiosa
Daniela perguntou se não tinha como mudar a banda Katinguele , já que os mesmo vem a
dois anos para cá , e disse que uma moça que tocou na festa do mar sozinha era muito
boa e que a voz dela parecia com a voz de uma outra cantora muito famosa , e
acrescentou que ela era muito boa , e seria bom coloca-la no lugar do Katinguele .
Fernando disse que não poderia fazer isso já que a progrmação já estava fechada
O Domingo pede que conste em ata ,que achou bem elaborada a festa , mas que essa
reuião foi para informar as decisões , e que não houve parceria com o Comtur ,
acrescentou que na festa do mar , foi tudo em parceria com o trade turistico e que foi
muito bom todos darem suas opiniões da festa , que isso só acrescentou para a festa e
uniu muito mais o trade turistico , mas desta vez ninguém pode opinar nem dar sugestões
, e ele acha fundamental a parceria dos comercio com a prefeitura , já que o trade
turistico é formado por hotéis, restaurantes , pousadas , monitores ambientais e comercio
em geral
o Domingo deu como exemplo o comentário da Daniela ,sobre a banda Katinguele , e ela
não é a unica pessoa que fez esse comentario
O Fernando disse que realmente as coisas foram construidas assim , ele não concorda mas
...., ele não tem muito à fazer e disse que concorda com o Domingo e também disse que
os membros do Comtur tem todo direito de questionar
o Fernando explicou para a Daniela do projeto junto ao Comtur de organizar as proximas
festas do mar

O senhor Carlos reclamou sobre o som , não dos shows mas em hora que não estava os
shows , pelo que eu entendi nos horários que estavam passando o som para preparar os
shows , a reclamação dele é que no stande dele não tinha como ninguém conversar , pois
o som estava muito alto e teve pesoas que foraõ embora pelo barulho que segundo ele
estava insuportavel
Daniela reclamou do locutor da festa que somente fazia propaganda do restaurante do
Jura e da pizzaria do Juarez , ela disse que ele à todo momento falava deles , até que ela
foi at´´e o Vander (locutor) e disse que os demais restaurantes tabém pagrão para
trabalhar e que todos estão aberto e funcionando ,
o dr Luiz questiona a planta da festa , porque segundo a planta o Palco ficará ao lado dos
bnheiros ,ele não concorda e disse que o palco tem que ficar longe do banheiro e sobre o
parque de diversão tem que apresentar um projeto de segurança , os fios não podem
estar expostos como em outros anos e que tenha manutenção desses brinquedos . o
Fernando respondeu que para o parque funcionar eles tem que apresentar um projeto e
tem que incluir a segurança
A maioria dos participantes vierão para saber sobre a festa do mar , apos essa pauta a
maioria se retirou , então os que estavam presentes decidio deixar as outras pautas para a
próxima reunião do Comtur na 1° quarta feira de agosto

