COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
GESTÃO 2017/2019
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
02 DE AGOSTO DE 2017
LOCAL:

SEMICTA - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E AGRICULTURA
RUA DEZENOVE DE SETEMBRO, Nº 127– CENTRO – GUARAREMA | SP

PAUTA:
- Andamento do processo de Guararema como MIT (Projeto e Verba);
- Planejamento do COMTUR – Biênio 2017/2019;
- Outros assuntos.

DESENVOLVIMENTO

Ao segundo dia do mês de agosto de 2017, às 18h15min, na Secretaria de Indústria, Comércio,
Turismo e Agricultura, sita à Rua Dezenove de Setembro, nº 127, Centro, Guararema, realizou-se a 2ª
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, sob. a presidência do Sr. Marlon
Rodrigues do Nascimento, em atendimento à Lei Municipal nº 3198, de 19 de abril de 2017, sendo
esta secretariada pela Srta. Thalita Damaso de Lima, que abriu a reunião agradecendo a presença de
todos, e justificou sobre a Ata da 1º Reunião ter sido aprovada pela maioria dos conselheiros antes
da 2ª Reunião Ordinária em caráter de urgência, devido a Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo
e Agricultura ter que apresentar os Projetos que podem ser pleiteados pelo MIT ao Estado de São
Paulo. A Secretária passou a palavra para o Secretário Adjunto Sr. Fernando Moura, Representante
da Administração Pública vinculado ao Setor de Turismo e também Assessor Responsável pela
Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Agricultura, onde o mesmo explanou sobre a reunião
que teve com o Sr. Antonio Vaz Serralha, Diretor do DADETUR (Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), onde mostrou os projetos que já estavam em
andamento e que haviam sido aprovados pelo Conselho na 1ª Reunião Ordinária, e o mesmo com
sua experiência técnica informou que a reforma do Recanto do Américo ou Pau d’ Alho, seria o
projeto mais viável, já que em questão de documentação, certidão e registro da propriedade, estava
mais completo do que os outros, além do Estado ver com bons olhos, pois o projeto tem tudo a ver
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com o turismo, já que é um dos principais pontos turísticos da cidade. O Secretário Adjunto
continuou explicando todo o trâmite, que após esse primeiro contato com o DADETUR, o projeto foi
para o nosso setor de Obras para viabilização e adequação do valor, onde foram priorizados os
reparos mais importantes do atrativo, e sobre o valor total de R$480.000, R$95.000 sairia por recurso
próprio do Município e os outros R$385.000 pela verba do MIT. Informou também que o projeto foi
protocolado no Estado de São Paulo no dia 24 de julho, e que na próxima sexta-feira 04 de julho, terá
uma reunião em Barretos com todos os Municípios de Interesse Turístico, onde o COC (Conselho de
Orientação e Controle) do Estado de São Paulo irá analisar e aprovar esses projetos. O Sr. Pablo
Benitez, Representante de Agências de Viagem e Serviços de Receptivo Turístico questionou se não
era conflitante usar esse recurso que vem para fomentar e movimentar o turismo da cidade, para
fazer uma manutenção de um atrativo que já existe, e se isso não faria parte da Prefeitura, assim
como os jardins e os outros pátios e praças que tem na cidade, quando o dinheiro poderia ser
investido em algo que atingisse a todos. A Secretária explicou que devido ao tempo curto que
tínhamos para entrar com o projeto, a reforma do Pau d’ Alho já era um projeto em andamento, e foi
apresentado justamente para não perdermos essa verba. O Secretário Adjunto complementou
dizendo que teve dificuldade de justificar Guararema como Município de Interesse turístico já que
muitas coisas da cidade são feitas com as rubricas orçamentárias de limpeza pública, de obras, que
acabam atingindo diretamente o turismo, porém oficialmente não é o turismo que paga, e também
além do tempo hábil de apresentar o projeto, é muito importante essa reforma do Pau d’ Alho no
atual momento, é o cartão postal da cidade, e precisa de uma manutenção maior do que a prefeitura
está conseguindo fazer, pois as madeiras com a umidade do rio apodrecem mais rápido. O mesmo
ressaltou que uma das pontes internas do atrativo teve que ser interditada por questão de
segurança. O Presidente seguiu com o assunto de planejamento do conselho para esse biênio, e
perguntou a todos o que poderia ser melhorado, aproveitou para dizer sobre o Festival de Inverno
2017, onde foi um dos primeiros eventos que os próprios munícipes aproveitaram, falou também
sobre a pesquisa aplicada com o público do evento, onde 60% dos visitantes reclamaram dos valores
das diárias cobradas pelos meios de hospedagem. O Conselheiro Sr. Eduardo Sanches, Representante
de Meios de Hospedagem, informou que o mês de julho, devido ser o mês de férias, a tarifa sempre
é mais cheia, porém não é algo exagerado, é feita uma alteração mínima do valor de um período de
sazonalidade normal. O Presidente complementou dizendo que independente dos valores cobrados,
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60% é um número considerável, que indica que algo está errado com os valores dos meios de
hospedagens. Aproveitando o tema, o Conselheiro Sr. Rafael Alves, Representante do Setor Artístico
falou da insatisfação do grupo de músicos do município de não terem participado do Festival de
Inverno. O Presidente Marlon informou que no primeiro momento o evento não teria música ao vivo,
foi algo de última hora. O Conselheiro Sr. Sílvio Nunes, Representante de Restaurantes, Lanchonetes,
Bares, Cafeterias ou Similares, informou que a contratação de músicos foi feita por alguns comércios
participantes do evento, e que entraram em contato inclusive com músicos locais, porém a maioria
não tinha disponibilidade de agenda e outros estavam fora de orçamento. O Conselheiro Sr. Robson
Carneiro, Representante dos Artesãos, trouxe o material gráfico do Festival de Inverno, e falou da
falha de não constar no mapa o Centro Artesanal Dona Nenê, sendo que é um dos locais mais
procurados pelo visitante, o mesmo ainda ressaltou que ninguém conhece o local que foi feito o
evento como “Parque de Lazer Professora Deoclésia de Almeida” e sim como “Praça do Centro
Artesanal”. A Secretária complementou dizendo a todos que o Conselho é exatamente para isso,
para cada representante defender seu segmento e trazerem suas demandas, além de ajudarem para
um planejamento melhor para o próximo ano, evitando falhas como essas. O Presidente Marlon
ressaltou que o evento foi liberado de última hora pela Prefeitura, e devido à correria passou
algumas coisas, e mesmo com algumas falhas foi um sucesso, mas que para o próximo ano, com um
planejamento maior e com a participação de todos, o evento será muito melhor. Como o Conselheiro
Eduardo Sanches precisava ir embora, o Secretário aproveitou para divulgar o evento “Encontro
Mundial de Chefes de Cozinha” que acontecerá no Guararema Parque Hotel no final de setembro,
pelo maior confeiteiro do mundo “Luiz Farias”, o Secretário falou da importância desse evento para
Guararema, e que inclusive ganhamos de Campos de Jordão para sediá-lo. O Conselheiro Eduardo
Sanches ressaltou da ideia de transformar o município numa referência mundial, onde o idealizador
quer envolver todos, desde as crianças, produtores rurais, Restaurantes, Associação Comercial,
Prefeitura, além de ser um evento gratuito e aberto ao público, onde conta com a parceria de
grandes empresas, como a Unilever, Bung, Tramontina entre outras empresas. O Conselheiro Robson
Carneiro falou do interesse dos artesãos também participarem do evento com o artesanato. A
Conselheira Sra. Jamile Faria, Representante do segmento de Organização não Governamental ligada
ao Meio Ambiente, aproveitou para divulgar e convidar a todos para um seminário que acontece
anualmente “Rumo a um a sociedade Sustentável”, já que o tema desse ano escolhido pela ONU é o
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“Turismo”, e está previsto para acontecer em novembro, onde fechará a data certa e trará mais
informações na próxima reunião. O Conselheiro Sr. Ricardo Moscatelli, Representante da
Administração Pública vinculado ao Setor de Planejamento Urbano, Infraestrutura e Trânsito,
aproveitou para convidar a todos e divulgar o Seminário de Áreas Protegidas e Turismo Sustentável,
que acontecerá no dia 22 de setembro, com programação das 08h as 16h40 com palestras e mesa de
discussão sobre os temas. O Presidente pediu a todos que para próxima reunião trouxessem suas
demandas do segmento, para o planejamento do biênio, já que a reunião acabou se estendendo
devido ao número de demandas, aproveitou também para comunicar aos conselheiros para sempre
passarem suas demandas para discussão em reunião antecipadamente para a Secretária colocar na
pauta do dia. O Presidente encerrou a reunião dizendo sobre a ideia de o Conselho fazer o trajeto da
Rota da Luz em Guararema, assim ver as reais necessidades de melhorias da rota, os Conselheiros
ficaram animados com a ideia. Não havendo mais nada a tratar, a reunião encerrou-se às 20h15. A
3ª Reunião Ordinária ficou marcada para o dia 06 de setembro de 2017, a partir das 18h00 na
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Agricultura. A pauta será encaminhada por email com antecedência, para melhor aproveitamento da reunião. Eu, Thalita Damaso de Lima,
Secretária deste Conselho, lavrei a presente ata da qual dou fé como verídica, assim como o
Presidente do Conselho Marlon Rodrigues do Nascimento e todos que abaixo a assinam.

Thalita Damaso de Lima
Secretária Executiva do COMTUR

Marlon Rodrigues do Nascimento
Presidente do COMTUR
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LISTA DE PRESENÇA – 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02/08/2017
NOME

ASSINATURA

1- Thalita Damaso de Lima

PRESENTE

2- Fernando Moreira de Moura

PRESENTE

3- Luciana Patricia de Souza

AUSENTE

4- Claudia Souza Guidi Diogo

PRESENTE

5- Ricardo Moscatelli

PRESENTE

6- Fernando Cubas de Souza M. Arruda

PRESENTE

7- Monalisa de Fátima Siqueira Ventura

PRESENTE

8- Natalia Campagnoli dos Santos

AUSENTE

9- Marlon Rodrigues do Nascimento

PRESENTE

10- João Lourenço Veríssimo

PRESENTE

11- Eduardo Teodoro Sanches Silva

PRESENTE

12- Lourdes Aparecida de Melo Silva

AUSENTE

13- Sílvio Nunes

PRESENTE

14- João Guilherme Mascarenhas

AUSENTE

15- Marcelo Silveira Mistroni

PRESENTE

16- Pablo Henrique Benitez Hardt

PRESENTE

17- Seila Scherma

PRESENTE

18- José Carlos Rosa de Siqueira Junior

AUSENTE

19- Robson Miranda Carneiro

PRESENTE

20- Dennis Buzon Rosa

PRESENTE

21- Roseli Fatima Morici Liessi

PRESENTE

22- Claudio de Souza

AUSENTE
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23- Sheila Aparecida da Silva

PRESENTE

24- Rayssa Ferreira Picado

AUSENTE

25- Rafael de Souza Bueno Alves

PRESENTE

26- Ederson Henrique Fungaro Cares

PRESENTE

27- Jamile Giudice de Faria

PRESENTE

28- Eliseu Nogueira Firvêda

AUSENTE

29- Sidnei Panegassi

PRESENTE

30- Eduardo Yoshiaki Ikawa

AUSENTE

COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
GESTÃO 2017/2019
LISTA DE PRESENÇA – 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02/08/2017
CONVIDADOS
EMPREENDIMENTO/SETOR
Rural

ASSINATURA
Vanda Liessi

