COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
GESTÃO 2019/2021
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
06 DE MAIO DE 2020
LOCAL: A REUNIÃO FOI REALIZADA VIRTUALMENTE PELA FERRAMENTA DIGITAL ZOOM, POR MEIO
DO CONVITE ABAIXO:
Segue o agendamento para a reunião de hoje.
Elizângela Benitez está convidando você para uma reunião Zoom agendada.
Tópico: Reunião do COMTUR - 40min
Hora: 6 mai 2020 05:00 PM São Paulo
Entrar na reunião Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76926183934?pwd=a2dPNzJQK0hSSEQ1RGVQRWFWZnVwdz09
ID da reunião: 769 2618 3934
Senha: 0TFFvC
PAUTA:
-Aprovação da ata da 7ª reunião ordinária;
- Sugestões para enfrentamento da pandemia no setor de turismo.
DESENVOLVIMENTO
No sexto dia do mês de maio de 2020, às 17h00min, por meio da ferramenta digital ZOOM realizouse a 8ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR em atendimento à Lei
Municipal nº 3198 de 19 de abril de 2017. Por impossibilidade da presença do presidente Sr. Silvio
Nunes devido a problemas técnicos de acesso à ferramenta, o mesmo solicitou que a reunião fosse
conduzida pela conselheira Sra. Maria Elizângela Barbosa Benitez, representante do setor de turismo.
A Srta. Andreia Rodrigues de Oliveira, secretária executiva do conselho, perguntou a todos os
conselheiros se aprovaram a Ata da 7ª Reunião Ordinária que foi disponibilizada antecipadamente
por e-mail. Não havendo nenhuma objeção a se fazer quanto a Ata, a mesma foi aprovada em
reunião. A assinatura será providenciada oportunamente, quando houver possibilidade de reunir os
conselheiros de forma presencial. Com a palavra a presidente ad hoc explicou algumas regras da
reunião virtual, ressaltando o tempo reduzido de 40min permitido pela ferramenta; solicitou que
para pedir a palavra os participantes levantassem a mão e avisou que a reunião estava sendo
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gravada. Seguindo com a pauta a conselheira Sra. Maria Elizângela comunicou a substituição da
conselheira Sra. Luciana Patrícia de Souza Gonçalves, titular do segmento de esporte, lazer e cultura
pelo Sr. Luiz Gustavo M. M. Santana. Em seguida explicou que a decisão em realizar a reunião,
mesmo estando em quarentena, foi devido à necessidade de buscarem-se ideias para a retomada do
turismo e para que o COMTUR esteja ativo, principalmente nesta época tão crítica para o setor. Em
seguida abriu para que os presentes se manifestassem sobre sugestões para enfrentamento da
pandemia no setor de turismo. Neste momento a Sra. Maria Elizângela passou a palavra para a
conselheira Sra. Jamile, representante de organização não governamental ligada ao meio ambiente,
que falou em investir nas orientações à população, medidas de higiene e limpeza. A Sra. Maria
Elizângela citou exemplos de cartilhas elaboradas por outros estados, como as cartilhas de Maceió e
de Santa Catarina, que fizeram a retomada de hotéis, pousadas e outros estabelecimentos. Falou que
a Secretaria está trabalhando na construção de um plano, para quando houver a flexibilização já
tenhamos algo construído. O Sr. Eduardo Theodoro Sanches, conselheiro dos meios de hospedagens
perguntou se está descartada a realização do Programa Guararema Cidade Natal para este ano, uma
vez que é um evento que fomenta o comércio local e pode ser o nosso grande produto de virada, até
mesmo de antecipar o evento para que, ao invés de acontecer por um mês, ser realizado em dois
meses. A Sra. Maria Elizângela falou que os eventos importantes que fazem parte do calendário
anual não foram descartados até o momento, em seguida perguntou ao Sr. Luis Gustavo,
representante do segmento de esportes, lazer e cultura se os eventos esportivos foram cancelados.
O mesmo falou que alguns eventos importantes como o Desafio Rural, que seria no Guararema
Parque Hotel bem no início da pandemia foi cancelado. A Corrida do Ladeiras, que ocorreria logo em
seguida, está aguardando uma nova data a ser disponibilizada pela Prefeitura. Falou ainda que havia
uma corrida patrocinada pela Panco, via Governo do Estado, que seria em setembro, mas ainda não
sabe se acontecerá. Em maio seria a Copa do Brasil de Canoagem, que também foi postergado e não
há certeza que acontecerá. A Sra. Maria Elizângela complementou que essa é a realidade em todas as
cidades, não há definições a longo prazo, desta forma temos que tomar as decisões de acordo com o
que for acontecendo. A conselheira Sra. Roseli, representante do setor rural cita a ideia do Sr.
Eduardo como excelente para a recuperação da cidade, ou seja, a ampliação do Guararema Cidade
Natal para dois meses, uma vez que é bem provável que nada mude até setembro. A Sra. Maria
Elizângela falou sobre a ideia de um festival delivery gastronômico que poderia movimentar bares,
restaurantes e similares da cidade. Falou que a ideia já foi discutida com o secretário Sr. Marlon
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Rodrigues, que é o novo secretário da pasta, e com o Sr. Sílvio, presidente do COMTUR. Explicou que
o Sr. Marlon chegou a falar com o dono do aplicativo “Onde ir Guararema” para tentar usar o mesmo
aplicativo para a efetivação das vendas no referido festival. Explicou que precisaria ser um aplicativo
prático, com a facilidade na efetivação das vendas. A ideia era tentar montar um festival nesse estilo,
caso o festival de inverno não aconteça, ou mesmo criar um festival de inverno e em seguida um
festival caipira em comemoração a João Pacífico no mês de agosto, tudo como forma de movimentar
o comércio. Citou como exemplo o festival delivery de Guarulhos, que segundo o diretor de turismo
daquela cidade foi muito positivo. Com a palavra a Sra. Jamile falou que existem pesquisas que
preveem esse cenário problemático devido à pandemia ainda por alguns meses ou anos, e que temos
que reinventar. Falou ainda que acha muito difícil a aglomeração de pessoas em seis meses, então
será necessário investir realmente em festivais delivery.

A Sra. Maria Elizângela falou que a

COORDETUR fez uma busca na internet sobre outras cidades turísticas e o que realmente se vê,
como nas cidades do sul, são as vendas delivery e vendas antecipadas de vouchers em hotéis e
pousadas, mas ressaltou que também é complicado o empresário vender voucher sem saber se
estará aberto até lá. A Sra. Jamile falou que está ajudando alguns comércios, mas citou que tem
muito comércio que não tem condições de fazer delivery, pois não tem insumos para tal. Questionou
se a prefeitura tem algum programa ou previsão para ajudar essas pessoas e deu o exemplo da
secretaria da cultura de Mogi das Cruzes, que está liberando um auxílio emergencial para os artistas
cadastrando na Prefeitura. O Sr. Luiz Gustavo falou que o Assessor de Cultura Sr. Claudio estava
montando algo do tipo, mas ainda não tem nada concreto. A Sra. Roseli falou que a Colônia da
Cerejeira está fazendo drive thru de orquídeas e exaltou a iniciativa que foi realizada na tentativa de
vender suas flores, principalmente no dia das mães, uma das datas mais importantes para a
categoria. A Sra. Maria Elizângela sugeriu que o conselheiro Sr. Luiz mostrar para Sr. Claudio da
secretaria da cultura, uma ideia da cidade de Monteiro Lobato, que fez um site para a venda de
voucher para ajudar os empreendedores, sendo uma parte revertida para assistir outras pessoas que
precisam de ajuda. Quanto à venda de vouchers o Sr. Eduardo Sanches do Guararema parque Hotel
falou que a diretoria achou melhor aguardar a virada do mês, para verificar como vai ficar o impacto
de percentual de inflação para avaliarem o que seria uma tarifa adequada, para que o voucher lá na
frente não esteja defasado. Ainda falou que irão aguardar um pouco para ver quando será o ápice e
o término da pandemia para poderem programar o festival das orquídeas que foi em setembro no
ano passado, e que estão apostando que neste ano acontecerá em setembro ou outubro, mas ainda
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sem data definida. A conselheira Sra. Maria Elizângela divulgou e pediu a todos para compartilharem
uma pesquisa disponibilizada pela Secretaria de Turismo do Estado direcionada ao trade para ajudar
na construção do plano de retomada do turismo do estado. Falou que seria enviado no grupo de
whatsapp para compartilhamento, e pediu ainda para compartilharem uma campanha veiculada no
Facebook promovida também pelo governo, com a ajuda dos municípios, para incentivar as ações em
prol do combate à pandemia. Em seguida, a Sra. Maria Elizângela agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião às 17h40. Sendo assim, a 9ª Reunião Ordinária ficou marcada para o dia 03 de
junho de 2020, às 17h00. A reunião poderá ser realizada de forma virtual, caso a quarentena
continue. A pauta será encaminhada por e-mail com antecedência para melhor aproveitamento da
reunião. Eu, Andreia Rodrigues de Oliveira, Secretária Executiva deste Conselho, lavrei a presente ata
da qual dou fé como verídica, assim como a Presidente ad hoc do Conselho Maria Elizângela Barbosa
Benitez e todos que abaixo assinam.

Andreia Rodrigues de Oliveira
Secretária Executiva do COMTUR

Maria Elizângela Barbosa Benitez
Presidente ad hoc do COMTUR

