COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
GESTÃO 2015/2017

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
05 DE OUTUBRO DE 2016
LOCAL:

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

PAUTA:
- Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária;
- Alteração de membros do COMTUR (SEMMAPLA E SEME);
- Eleição para Representantes de Meios de Hospedagem;
- Definição de lembranças e souvenirs;
- Secretaria de Turismo de São Paulo;
- Finalização de Projetos pendentes;
- Outros assuntos.

DESENVOLVIMENTO

Ao quinto dia do mês de outubro de 2016, às 18h25min, na Secretaria de Indústria, Comércio,
Turismo e Agricultura, sita à Rua Dezenove de Setembro, nº 127, Centro, Guararema, realizou-se a
11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, sob a presidência do Sr. Marlon
Rodrigues do Nascimento, Presidente do COMTUR, em atendimento à Lei Municipal nº 2953, de 18
de julho de 2013, conforme Artigo 7º - Inciso II, sendo esta secretariada pela Sra. Thalita Damaso de
Lima, que abriu a reunião agradecendo a presença de todos. Considerando que a Ata da 10ª Reunião
Ordinária realizada em 03 de agosto de 2016 foi disponibilizada antecipadamente por e-mail a todos
os Conselheiros, não se fez necessária a leitura da mesma. Não havendo nenhuma objeção a fazer
quanto à Ata, a mesma foi aprovada em reunião e assinada pelos Conselheiros presentes. Seguindo a
ordem da pauta, a Secretária Thalita anunciou a entrada de quatro novos membros representantes
do poder público, uma vez que os representantes anteriores atingiram o número de
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faltas permitidas neste conselho. Conforme a Portaria Nº 298 de 2 de setembro de 2016, da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento entrou como Titular o Sr. Ricardo José
Moscatelli e sua Suplente Sra. Marcia de Santis. Da Secretaria Municipal de Educação entrou como
Titular a Sra. Gilcilene Franco Ceragioli Rodrigues e seu Suplente o Sr. Valdinei Moreira Bernardo. A
Secretária deu boas vindas aos novos integrantes e iniciou a eleição dos representantes de meios de
hospedagem. A Secretária explicou a razão de uma nova eleição, devido ao desligamento dos dois
colaboradores (titular e suplente) dos hotéis que representavam e questionou quem dos presentes
da área tinham interesse em se candidatar. Demonstraram interesse a Sra. Cristiane dos Santos
Siqueira, do Guararema Parque Hotel e a Sra. Elen de Oliveira Araújo, da Pousada Guararema.
Havendo somente dois interessados, ficou definido por aclamação a Sra. Cristiane (Guararema
Parque Hotel) como Titular e como Suplente a Sra. Elen (Pousada Guararema). Todos os Conselheiros
titulares presentes assinaram a ficha específica do resultado. Em seguida o Presidente Marlon falou
da importância do Turismo e da marca Guararema e sobre a proposta da TV Diária sobre a divulgação
do “Destino Guararema”, onde o investimento total sairia por R$14.980,00/mês, já com a produção
de três VT’s e a veiculação na TV. A mídia seria direcionada para um público de poder aquisitivo
melhor do que o público que o município está atraindo recentemente, através de material refinado,
além das estratégias de horários. A proposta seria para um período de seis meses, com o um número
de 156 inserções (26/mês), com duração de 15 segundos. O Presidente ficou de enviar a proposta
para todos os presentes por e-mail para que todos estudassem melhor e reforçou que esse valor
fatiado por todos os comerciantes não ficaria pesado para ninguém. Deixou bem claro ainda, que o
objetivo dessa proposta é a divulgação do destino Guararema, mas que seria direcionado para o site
de turismo oficial, onde vai ter acesso a todos empreendimentos turísticos. Quanto à definição de
lembranças e souvenirs, o Presidente falou de pesquisas que realiza na cidade com sua equipe, e que
é um ponto abordado sempre pelos entrevistados, a falta de souvenirs de Guararema. Falou da sua
experiência em Pedreiras com a empresa Ganzarolli, onde realizou um orçamento de moringas,
canecas e pratos (duas cores) com imagens de pontos turísticos. Enquanto falava, o Presidente
passou as imagens impressas dos produtos com os valores pertinentes a cada um, sendo incluso a
embalagem (caixa Kraft individual) no valor total, onde a moringa clássica de porcelana sairia por
R$75,90/unid. , a moringa de vidro R$39,00/unid. , o prato decorativo de 24 cm por R$29,90/unid. e
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a caneca reta R$13,90/unid. . O Presidente falou que não incluiu no orçamento ímãs de geladeira,
devido o valor ser muito alto nessa empresa, porém já estava cotando com outras empresas, mas
que todos os produtos são de qualidade, pois tem que ter o nível de Guararema. O Presidente pediu
a aprovação aos presentes para dar o start nesse projeto, porque além de ser uma marca para o
Turismo do município, será uma forma de renda a mais para os empreendimentos, que vão lucrar
com a venda dos produtos. Ressaltou, porém, que deveria haver um consenso de valores, do valor
mínimo a ser vendido e o valor máximo, pois seria injusto um vender num valor fora do mercado e o
outro vender a preço de banana, quase sem lucrar. Os conselheiros e convidados presentes
aprovaram a ideia. O Presidente ficou de mandar aos conselheiros fotos de pontos turísticos que
poderiam iniciar como teste, para a aprovação de todos e assim, fechar a quantidade em conjunto,
pois dessa forma o valor unitário de cada peça diminuiria de acordo com a quantidade e assim fechou
o assunto. O Presidente aproveitando o número grande de presentes aproveitou para falar de
algumas ações que foram e estão sendo realizadas nesse biênio, pois já se passou um ano após o
mesmo assumir o cargo. Como prestação de contas, falou sobre a implantação de mesas no calçadão
para ajudar que o local também seja um atrativo turístico, pois nos finais de semana fica
completamente abandonado, sem movimento de visitantes. Falou dos avanços, por menores que
sejam como, por exemplo, o festival de inverno, de ter música nas ruas, que muitos ficaram
encantados, porém o gosto musical clássico não agradou a todos os comerciantes, principalmente no
calçadão, ao contrario do Pau d’ Alho que foi bem aceito por todos, comerciantes e visitantes. Falou
sobre ofícios enviados através do COMTUR para limpeza em praças públicas que foram atendidos e
solucionados rapidamente. Seguindo os assuntos da pauta sobre a Secretaria de Turismo do Estado
de São Paulo, o Presidente falou sobre um evento que participou no último final de semana em São
Paulo, onde teve contato direto com o Secretario de Turismo do Estado de São Paulo e o Sub
Secretário Sr. Romildo, onde aproveitou para falar do COMTUR e sobre a demora do empenho de nos
dar uma devolutiva sobre o processo do MIT (Município de Interesse Turístico). Falou que

o

Sub

Secretário demonstrou interesse em marcar uma reunião na próxima semana com ele, juntamente
com os Diretores de Turismo do Estado de São Paulo, onde o COMTUR seria representado pelo
Presidente, acompanhado do Prefeito de Guararema, o Sr. Adriano de Toledo Leite e o Assessor
Responsável pela Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Agricultura, o Sr. Fernando Moreira de
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Moura. O Presidente Marlon falou da importância dessa ponte com a Secretaria de Turismo do
Estado, para apressarmos o nosso título de MIT, além de parcerias para trazer eventos culturais
gratuitos para Guararema. Em seguida pediu para a Conselheira Sra. Maria Elizângela falar um pouco
sobre os processos do MIT, onde a mesma explicou todas as ações que já foram feitas pelo Setor de
Turismo, no envio dos documentos necessários para o Deputado Estadual André do Prado, e que no
momento o processo está na comissão competente para apreciação e ainda passará por mais duas
esferas, de acordo com o fluxograma. A Conselheira aproveitou para comunicar a todos que o Setor
de Turismo já começou o processo de atualização do inventário turístico de Guararema e que em
breve todos os empreendimentos dessa área receberão um e-mail para atualização de cadastro junto
à Prefeitura. Em outros assuntos o Presidente perguntou se todos os conselheiros presentes estavam
de acordo que fosse enviado um ofício ao Legislativo, com um projeto de taxa turística para o
município, taxa que é recolhida nos meios de hospedagem, em prol do turismo no município, que
seria administrado pelo FUMTUR. Seria uma tarifa mínima de colaboração, projeto que já está
previsto também no Plano Diretor. O Conselheiro Ricardo Moscatelli até sugeriu que o projeto seja
enviado diretamente para o Executivo, onde seria mais rápido. Como ninguém se opôs ao projeto, o
ofício será elaborado e enviado. Sendo assim, e não havendo nada mais a tratar, o Presidente
agradeceu a presença de todos, tendo encerrado a reunião às 20h00min. A data da 12ª Reunião
Ordinária não ficou definida, devido ao feriado do dia 02 de novembro de 2016, onde será definida
em breve pelo Presidente e enviada a todos em tempo hábil. A pauta será encaminhada por e-mail
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.
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Thalita Damaso de Lima
Secretária do COMTUR

Marlon Rodrigues do Nascimento
Presidente do COMTUR
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LISTA DE PRESENÇA – 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05/10/2016
NOME
ASSINATURA
1- Thalita Damaso de Lima

PRESENTE

2- Maria Elizângela Barbosa Benitez

PRESENTE

3- Iumia de Souza Chan dos Santos

PRESENTE

4- Claudia de Souza Guidi Diogo

AUSENTE

5- Ricardo Moscatelli

PRESENTE

6- Marcia de Santis

PRESENTE

7- Eunice de Moraes Bernardo dos Santos

AUSENTE

8- Michele da Silva Pereira

AUSENTE

9- Gilcilene Franco Ceragioli Rodrigues

PRESENTE

10- Valdinei Moreira Bernardo

PRESENTE

11- José Luis Cordeiro Fernandes

AUSENTE

12- Guntfried Schwarz

AUSENTE

13- João Guilherme Mascarenhas

PRESENTE

14- Sílvio Nunes

PRESENTE

15- Sheila Barbosa Carasi

PRESENTE

16- Richard Pfander

AUSENTE

17- Marlon Rodrigues do Nascimento

PRESENTE

18- Simone Guedes de Siqueira Campagnoli

AUSENTE

19- Roseli Liessi

PRESENTE

20- Elaine Santos Pacito

AUSENTE
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CONVIDADOS
EMPREENDIMENTO/SETOR

ASSINATURA

Setor Rural

Vanda Liessi

Água da Onça

Sebastião Ripper

Pousada Guararema

Elen de Oliveira

Fernanda Fanier

Fernanda Fanier

Pousada Arandela

Lourdes Aparecida

Vale do Sonho Hotel e Eventos
Guararema Parque Hotel
Pousada Sapucaia
SEMICTA

Ricardo Magalhães
Cristiane dos Santos Siqueira
Fernando M. de Faria
Elica Ap. Faustino

