COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
GESTÃO 2019/2021
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
03 DE JUNHO 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
Hora: 3 Junho 2020 05:00 PM São Paulo
Entrar na reunião Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76865532265?pwd=VGozdENBV3V5SExqM3VXOXVsc3NNZz09
ID da reunião: 768 6553 2265
Senha: 1fKbjc
PAUTA:
- Aprovação da ata da 8ª reunião ordinária;
- Substituição de conselheiro do segmento guias e monitores de turismo;
- Festival de Inverno Virtual;
- Outros assuntos.
DESENVOLVIMENTO
Ao terceiro dia do mês de junho de 2020, às 17h00min, por meio da ferramenta digital ZOOM
realizou-se a 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR em atendimento à
Lei Municipal nº 3198 de 19 de abril de 2017. A Srta. Andreia Rodrigues de Oliveira, secretária
executiva do conselho, cumprimentou a todos e seguiu com a leitura da pauta. Em seguida
perguntou a todos os conselheiros se aprovaram a Ata da 8ª 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. A secretária passou a palavra para o
presidente, que iniciou agradecendo a presença de todos e falando sobre a situação atual de
pandemia que estamos vivendo e sobre a possível flexibilização de alguns segmentos. Falou, a título
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de registro, a sua opinião sobre o comércio La Lolla restaurante, do qual é proprietário. Falou sobre o
que está vivendo e o que está pensando com essa tratativa de flexibilizar a abertura do comércio.
Disse que hoje está acontecendo uma profunda mudança do comportamento geral da população e,
consequentemente, dos consumidores. Que os comerciantes têm que buscar novas alternativas e
fazer isso para tentar sobreviver nessa crise, mas ressaltou que a situação no nosso estado é a mais
crítica com relação à intensidade desse vírus. Disse que por mais que em Guararema o impacto seja
menor, a curva da pandemia está ascendente, então, como empresário, pensa que as decisões de
abertura devam ser feitas com muito cuidado. Falou que o ideal seria manter a quarentena até
termos uma queda na contaminação. Acredita que a abertura do comércio ainda não vai trazer
público, principalmente restaurantes e lojas de grande movimento. Acredita que a economia deve
girar, mas precisa ser com muita segurança, e que os comércios não deveriam fazer a reabertura
ainda. Mesmo que possam abrir de imediato, os empresários terão que se programarem com
estoques, novos protocolos e tudo isso implica em investimentos. Tudo precisa ser gradativo porque
o comerciante precisa ter fôlego para investir, sendo assim, acredita que a questão do virtual deva
perdurar por mais um tempo. Sobre o Festival de Inverno Online o presidente falou que a ideia partiu
da Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico, que realizaria o evento com a Associação
Comercial, mas explicou que a associação está com o quadro de funcionários reduzido, pois muitos
estão afastados por serem pessoas de risco. Falou ainda que o festival precisa ser bem elaborado,
com uma boa mídia eletrônica. Ressaltou que não sabe se os comércios terão interesse, porque
ainda não foi divulgado, por isso não sabe se vai ter aceitação. Falou que o trabalho é muito difícil e
que na opinião dele, não sabe se vai compensar o dispêndio de energia nesta ação. Continuou
falando que a presença dos membros do COMTUR é muito importante nas reuniões, para que todos
pudessem expor a sua opinião, mas já que não foi possível um número maior, ele passou a palavra
para que os presentes dessem a opinião sobre o festival. A conselheira Sra. Roseli, representante do
setor rural perguntou como seria a ideia, se já tem uma plataforma ou um portal que as pessoas
possam entrar e fazer o cadastro para o delivery. A conselheira Maria Elizângela, representante do
setor de turismo, falou que seria para alguns segmentos de comércio, que ofereçam produtos que
tenham a ver com o inverno. Explicou ainda que esse assunto foi tratado em reunião com o nosso
Secretário de Desenvolvimento Econômico Sr. Marlon e com o Sr. Tiago, dono da plataforma digital,
que já tem uma plataforma que se chama Delivery Guararema. A proposta é promover uma
plataforma para o Festival de Inverno, com a divulgação de restaurantes, bares, produtos rurais
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como cachaça, mel, flores, produtos artesanais, lojas de roupas e calçados. Sobre os produtos a
serem comercializados, falou ainda como seria o Festival de Inverno online, ou seja, que restaurantes
entrariam com caldos, fondues e outros pratos, de preferência pratos de inverno; as lojas entrariam
com roupas de inverno como casacos, botas, etc., e os demais produtos, como artesanatos,
alambiques, flores não teriam restrições por serem produtos específicos. Essa seria a proposta
estudada, para seguir a mesma linha do Festival de Inverno físico. A conselheira falou também que a
Secretaria de Turismo fez contato com a Secretaria de Cultura para tentar levar para o festival lives
com os artistas locais, no intuito de incrementar a programação, sendo esta uma forma de promover
os artistas e o festival. Ressaltou que o festival virtual estará longe de ser um sucesso como o festival
físico, mas é o que podemos fazer neste momento. Sobre a divulgação, falou que teríamos a mídia
espontânea como a TV Diário, e outras opções de divulgação que já estão sendo levantadas pelo
secretário de turismo, como rádio e redes sociais. Com a palavra, o presidente falou que teremos
que partir para a realização em um prazo muito curto, porque já estamos em junho. A Sra. Maria
Elizângela perguntou ao presidente se Sr. Marlon falou com ele sobre a proposta apresentada pelos
donos da plataforma Delivery Guararema, a mais viável no momento, uma vez que seria criado uma
“máscara” já nessa plataforma com o link do festival, e cujos custos pareceram viáveis para a
Associação Comercial. Ressaltou ainda que a data prevista estava marcada para o dia 12/06/2020,
mas não foi possível porque o Sr. Marlon ainda estava em negociação com a Associação para tentar a
verba, desta forma a data foi alterada para dia 26/06/2020 à 26/07/2020. A Sra. Maria Elizângela
confirmou ainda que o secretário Sr. Marlon garantiu a realização do festival e que só faltavam as
definições das atrações culturais e detalhes da plataforma. O presidente falou que acontecerá uma
reunião presencial com a ACE na terça-feira dia 09/06/2020 para tratar do assunto e pediu para o
COMTUR criar um grupo com poucas pessoas, no intuito de se dedicarem ao festival. Neste
momento o grupo foi criado com adesão dos seguintes conselheiros: Sra. Jamile, Sra. Aline e Sra.
Maria Elizângela. O presidente passou a palavra para Sra. Maria Elizângela que sugeriu que o grupo
trabalhe no esboço da programação, bem como na logomarca do festival. Falou ainda que seria
interessante convidar a Sra. Carol da Coordenaria do Comércio da Prefeitura para integrar o grupo,
uma vez que ela já trabalha com o comércio local. Com a palavra o Sr. Silvio disse que vai falar na ACE
na terça-feira, sobre o grupo formado e sugerir que a ACE integre o referido grupo com mais três ou
quatro pessoas, para que seja discutida a ideia do regulamento e outras definições para o festival.
Pediu ainda para que a Sra. Maria Elizângela conversasse com o Sr. Marlon para ver quando teremos
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uma definição do site e o envio da proposta da plataforma. A Sra. Maria Elizângela falou que eles já
mandaram quatro propostas, com quatro opções de valores. O presidente falou que a comissão
deverá saber sobre as proposta para ter ideia de como será. A Sra. Maria Elizângela pediu para a
Aline, representante do Gabinete do Prefeito falar sobre o Plano de Flexibilidade do comércio, de
acordo com o pronunciamento do Governo do Estado que aconteceu hoje. Com a palavra, a Sra.
Aline disse que Guararema ainda segue na zona vermelha e precisaremos aguardar as orientações do
governo, pois apesar de todo o reforço que o prefeito fez por meio do CONDEMAT, não flexibilizaram
o Alto Tietê. Falou que na coletiva do governador João Dória, ele disse que se for necessário voltar
atrás e tomar outra medida diferente do que está acontecendo hoje eles vão tomar, e o que
podemos fazer é esperar, pois ficamos de mãos atadas. O governador não flexibilizou a região do
Alto Tietê, sendo assim teremos que aguardar, mas que o prefeito junto ao CONDEMAT estará
tentando, fazendo um trabalho semanal para ver se conseguiremos mudar de fase. A Sra. Aline
ressalta que os números são preocupantes e muita gente não está levando a sério. O convidado Sr.
Hamilton perguntou à Sra. Aline se os prefeitos não teriam certa autonomia independente do
governo do estado. Ela confirmou que a cidade tem uma autonomia, mas que a gente precisa ter
esse respaldo do governo também, pois não temos condições de falar que vai abrir se os números
mostram outra coisa nessas decisões. Falou que eles estão batendo muito de não flexibilizar para
preservar a vida e evitar mais contaminações. Falou ainda que são poucos os prefeitos que tomam
esse tipo de decisão, pois é uma decisão muito importante para se tomar sozinho, daí a importância
do respaldo do governo. Deu o exemplo da cidade de Votuporanga, que poderia ir para a fase
laranja, mas preferiram ficar na fase vermelha por decisão do prefeito. O Sr. Hamilton falou que tem
cidade que flexibilizou e teve que fechar de novo. O presidente falou que será uma grande
responsabilidade se abrirmos, que deveríamos conscientizar e forçar o cidadão a ter mais
responsabilidade com uso de máscaras e álcool em gel. Ressaltou que a nossa cidade tem uma
população flutuante muito grande, porém essa população que antes ficava só o final de semana na
cidade, agora está ficando direto devido à quarentena, e esse é um dos motivos da cidade estar
cheia. Falou ainda que, se acontecer a reabertura, o comércio terá que investir muito em segurança
para poder atender ao público e que os comércios não estão preparados. O presidente passou a
palavra para Sra. Maria Elizângela que falou do plano da secretaria e que, assim que sair alguma
determinação do Governo do Estado já estaremos com o decreto encaminhado para a flexibilização
do segmento a ser liberar, com a cartilha dos protocolos. Reforçou ainda que no site do Governo está
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disponível o Plano do Governo do Estado de São Paulo, com todos os segmentos a serem liberados
na fase dois e os referidos protocolos a seguir, por segmento. O presidente pediu para Sra. Maria
Elizângela mandar o link no grupo do COMTUR sobre o Plano do Governo. Sobre a substituição de
conselheiro do segmento guias e monitores de turismo o presidente passou a palavra para a
secretária, que falou da necessidade de votação para substituir a conselheira suplente Sra.
Alessandra, que se desligou do COMTUR no início deste ano. Conforme determinação no regimento
interno do COMTUR, a conselheira titular do segmento indicou o Sr. Hamilton, monitor de turismo
para substituição da conselheira Sra. Alessandra. A proposta foi colocada em votação, sendo
aprovada pelos conselheiros presentes. Após o resultado, todos saudaram com bem-vindo o novo
conselheiro suplente Sr. Hamilton. Em seguida, o presidente agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião às 17h50. Sendo assim, a 10ª Reunião Ordinária ficou marcada para o dia 03 de
julho 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 o Presidente do Conselho Silvio Nunes e todos que abaixo
a assinam.
Andreia Rodrigues de Oliveira
Secretária Executiva do COMTUR

Silvio Nunes
Presidente do COMTUR

