Quarta Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Turismo realizada em
dezoito de dezembro de Dois mil e dezessete às dezesseis horas na Secretaria
Municipal de Turismo. Tendo a pauta da Reunião seis assuntos a serem tratados,
havendo uma alternância dos itens a serem discutidos devido a presença de
Secretários Municipais. O primeira pauta a ser discutida foi quanto assuntos de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação e Planejamento Urbano,
com a presença do Secretário Wilber. O Secretário abordou sobre a padronização
do Setor Náutico, que tem sido discutida na pasta e quanto a criação de uma Lei
para esse fim. Wilber abordou quanto a legalização do Setor, como por exemplo, o
Cadastro no Ministério do Turismo. Abordou ainda, quanto às áreas de Marinha que
serão passadas para gestão do Município, sendo que o Processo ainda não está
sob a responsabilidade do Poder Executivo. O segundo assunto foi abordado pela
Secretária Adjunta de Segurança Pública e Defesa Social, Aparecida Enomoto, pela
ausência do Secretário. Doutora Aparecida fez uma explanação quanto aos
preparativos para a Temporada de Verão no tocante ao reforço no efetivo da Polícia
Militar, onde a Prefeitura em Reunião com a Corporação acertou os detalhes quanto
a alimentação dos Militares. Abordou sobre a possibilidade de melhor receber o
helicóptero Águia com a disposição de um trailer ou uma parceria com o Hotel São
Nicolau. Discorreu sobre a infraestrutura do Município quanto a Guarda Civil
Municipal e as demais parcerias da Secretaria com as Instituições de Segurança
Pública. A Conselheira Vanice pediu a palavra e questionou a Secretária quanto a
questão de perturbação de som alto na Avenida Guarani, onde caixas com
“pancadões” no Bar Xavante tem causado problemas à ordem pública. A Senhora
Aparecida disse que o assunto já chegou à Secretaria e que a Guarda Municipal foi
acionada quanto ao barulho e que a questão tem que ser melhor trabalhada com a
fiscalização frente às Leis existentes. O terceiro assunto da pauta foi quanto às
Ações da COMTUR, com a presença do Procurador Jurídico da Companhia, Doutor
Alanderson. O Procurador começou sua fala quanto aos investimentos que a
Companhia Municipal de Turismo tem realizado na cidade, onde recursos foram
aplicados na reforma do Píer Comodoro Magalhães, material promocional, reforma
do Centro de Convenções, pagamento de Estagiários para a Secretaria Municipal
de Turismo – Centro de Informações e Centro de Informações do Convention
Bureau, limpeza da orla de algumas praias, por exemplo, Praia Grande, reforma do
Teatro Municipal e o estudo de Zona Azul em outras praias da cidade como
Prumirim e Lamberto, onde o assunto deve ser discutido com as comunidades. O
Conselheiro Potiguara do Lago fez uma pergunta quanto a legalidade das Agências
que tem operado na cidade, bem como a fiscalização para a temporada que se
aproxima. Doutor Alanderson respondeu que a Companhia tem discutido junto à
Secretaria de Fazenda Municipal, a contratação de uma Equipe de fiscais para
acompanhar as atividades de ambulantes, entrada de ônibus e vans na cidade e a
legalidade dos estacionamentos no Município. Na questão de estacionamentos,
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disse que outra preocupação discutida, são o estacionamentos às margens das
rodovias. Disse que quanto a questão dos escuneiros, como dito pelo Secretário
Wilber, devemos aguardar esse novo ordenamento e Lei específica. Outro assunto
abordado foi quando aos carros nas Praias, onde a Companhia tem pensado e
procurado uma solução ao assunto. Outra colocação feita pelo Conselheiro da
cadeira de Guias de Turismo no tocante a fiscalização da operação desse
profissional, Alanderson salientou que foi criado um Grupo por sua sugestão com os
Guias da cidade, onde entende que esses profissionais tem ajudado em muito as
ações pontuais da Companhia Municipal de Turismo. Abordou sobre a Ilha das
Couves, pois para ele é um assunto de pauta urgente e que merece atenção do
Poder Público. Salientou aos presentes que a questão tem sido tratada em um
Processo conduzido pelo Ministério Público Federal e que teve uma Reunião com a
Associação do Bairro, onde tratou sobre a questão do estacionamento na Vila de
Picinguaba, quanto à implantação, local e um novo ordenamento, pois também tem
trazido sérios problemas à comunidade. Colocado por alguns Conselheiros, o lixo foi
um assunto abordado na Reunião. Alanderson disse que a retirada dos lixos é um
assunto que irá trabalhar junto à Secretaria de Obras. Foi questionado sobre a
arrecadação, gastos e transparência e divulgação por parte da COMTUR, onde
respondeu que a Companhia tem realizado uma compilação de Leis que regem a
Companhia justamente para criar um novo momento de clareza de suas funções,
planejamento e uma maior comunicação com a cidade e usuários. Que sua
Presidência tem investido em um aplicativo onde as senhas de reserva sejam feitas
por essa plataforma, onde o usuário não necessite de um contado com uma
supervisão ou qualquer outro agente da Companhia, onde o Processo se tornará
mais rápido e transparente. O próximo assunto da pauta foi quanto a proposta de
recesso das Reuniões do Conselho no mês de dezembro a fevereiro devido a
temporada e o envolvimento dos segmentos em seus trabalhos. A proposta foi
acatada por todos os presentes. Outros dois assuntos que seriam discutidos na
Reunião, sendo quanto a fiscalização com os Senhores Eduardo e Marcelo da
Coordenadoria de Fiscalização e quanto às ações da Secretaria Municipal de
Obras, que teria a presença do Engenheiro Pedro Tuzino, ficaram prejudicadas
devido a ausência dos mesmos. Nada mais a ser tratado na pauta, o Presidente
termina a Reunião. Eu Marcos Roberto dos Santos, redigi e por ser verdade o que
aqui transcrevo, lavro e assino a presente Ata.
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