COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
GESTÃO 2015/2017
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
07 DE DEZEMBRO 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 11ª Reunião Ordinária;
- Souvenirs;
- Site de Turismo;
- Definição de lembranças e souvenirs;
- Planejamento para o ano de 2017;
- Outros assuntos.

DESENVOLVIMENTO
Ao sétimo dia do mês de dezembro de 2016, às 18h15min, na Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e
Agricultura, sita à Rua Dezenove de Setembro, nº 127, Centro, Guararema, realizou-se a 12ª 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 11ª Reunião Ordinária realizada em 05 de outubro 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. O Presidente Marlon deu início aos assuntos, porém mencionou que não seguiria a
pauta, devido ser a última reunião do COMTUR do ano de 2016, onde seria mais um bate-papo com todos os
conselheiros. O mesmo falou da importância do Conselho até o momento, onde teve um avanço significante
em pouco tempo, onde a maior parte das ações foram concluídas, porém ainda é necessário continuar
trabalhando a conscientização de alguns comerciantes e moradores, sobre a importância do fomento do
turismo no município, pois alguns comerciantes não dependem financeiramente de seus comércios, e acabam
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prejudicando o conjunto ao invés de ajudar. O Presidente ainda falou da ponderação quanto à decisão da
Prefeitura quanto a não realização do Guararema Cidade Natal desse ano, pensando na educação e saúde, o
que está de acordo, porém o aviso de última hora atrapalhou muitos comerciantes, mas que Guararema não
foi o único município a cortar verba para decoração e eventos natalinos, que outras 23 (vinte e três) cidades
do Estado de São Paulo tiveram a mesma ação. O Presidente informou que através de pesquisas que
acompanha a todo o momento, o ano de 2017 em questões financeiras vai ser pior do que o ano de 2016,
então o Conselho com essa crise que vai se estender, tem que pensar de que forma vai arrecadar dinheiro
para o município, e de que forma atrairemos visitantes. O Presidente falou que nessa última semana o
Subsecretário de Turismo de Buenos Aires esteve na cidade para ver as luzes de natal, e que em conversa com
o mesmo sobre a situação atual do país, o mesmo falou do período de crise que Buenos Aires passou quando
teve a mudança de moeda, onde grande parte do comércio foi adepto ao título de gay- friendly, termo
utilizado para se referir que o local é receptivo ao público gay, e que ajudou a levantar o turismo da cidade
novamente. O Presidente deu exemplo de Miami que são adeptos ao pet-friendly, pois quem gosta de animais,
querem levá-los para onde vão, e não são todos os comércios e locais que aceitam a presença dos bichinhos. O
convidado Sr. Sebastião Ripper, proprietário da Pousada Rural Água da Onça, de acordo com a fala do
Presidente, falou sobre a importância das pessoas abrirem a mente e exercitarem a criatividade nesse período
de crise, disse ainda que não gosta muito de ter animais de estimação, mas é um ponto que precisa mudar em
sua pousada, começando aceitar o público que queira trazer seus animais de estimação e aumentando seus
clientes. O Presidente Marlon falou sobre o município investir na exploração de eventos nesse momento, seja
batizado, casamento, eventos no geral e também sobre o público de observação de aves. Nesse momento, o
Conselheiro Ricardo Moscatelli, representante do Meio Ambiente, falou sobre o Avistando Guararema, evento
que aconteceu no dia 26 de novembro e repercutiu positivamente entre os participantes, que adoraram
Guararema. Ressaltou que é um público que não se preocupa com o dinheiro que vai gastar, pois o hobby já é
caro devido aos equipamentos que os mesmos utilizam. A Conselheira Roseli Liessi, do Setor Rural, falou da
conclusão do curso de turismo rural e da formação de roteiros, outro segmento que pode atrair mais visitantes
para o município. Quanto ao site de Turismo o Presidente falou que já está pronto e informou que o domínio
ficou como guararematurismo.com.br. Informou ainda que está em processo de alimentação das informações,
que deve ser concluído nos próximos meses e que parte da programação que o mesmo vai ter, em questão de
direcionamento dos locais pelo aplicativo waze, vai ajudar bastante. Quanto aos souvenirs o Presidente
informou que teve o total de 92 pedidos, porém muitos empreendedores, devido o período de final do ano e
crise, ficaram com medo do investimento, então a compra vai ser realizada em 2017. O Presidente aproveitou
o momento para falar da representação do COMTUR no evento da ABRAJET (Associação Brasileira dos
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Jornalistas de Turismo), realizado na última terça-feira (06). O evento foi muito importante para a visibilidade
do nosso município, pois no evento estavam Jornalistas do país inteiro. Quase finalizando a última reunião do
ano, o Presidente Marlon anunciou a intenção de sair do COMTUR, uma vez que o mesmo assumiria também a
Presidência da Associação Comercial de Guararema, onde ficaria muito difícil conciliar duas responsabilidades.
Informou que se realmente saísse o Vice-Presidente João Guilherme Mascarenhas, seguiria com o mandato na
mesma linha. Ressaltou ainda que ele não perderia o contato com Conselho, já que pretende trabalhar em
parceria com a Associação Comercial. Encerrando a reunião o Presidente comunicou a todos que o processo
de Guararema se tornar MIT (Município de interesse Turístico) seria analisado essa semana, e logo teríamos
um retorno. O Conselheiro Ricardo Moscatelli fechou a reunião dizendo sobre o Selo Verde, que
provavelmente Guararema subiria de posição no ranking novamente esse ano, e que o resultado sairá essa
semana também. Sendo assim, e não havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de
todos, tendo encerrado a reunião às 19h10min. A 13ª Reunião Ordinária ficou marcada para o dia 01 de
fevereiro de 2017, a partir das 18h00 na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Agricultura. 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.

Thalita Damaso de Lima
Secretária do COMTUR

Marlon Rodrigues do Nascimento
Presidente do COMTUR
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LISTA DE PRESENÇA – 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07/12/2016
NOME
ASSINATURA
1- Thalita Damaso de Lima

PRESENTE

2- Maria Elizângela Barbosa Benitez

AUSENTE

3- Iumia de Souza Chan dos Santos

PRESENTE

4- Claudia de Souza Guidi Diogo

AUSENTE

5- Ricardo Moscatelli

PRESENTE

6- Marcia de Santis

AUSENTE

7- Eunice de Moraes Bernardo dos Santos

AUSENTE

8- Michele da Silva Pereira

AUSENTE

9- Gilcilene Franco Ceragioli Rodrigues

AUSENTE

10- Valdinei Moreira Bernardo

AUSENTE

11- José Luis Cordeiro Fernandes

AUSENTE

12- Guntfried Schwarz

AUSENTE

13- João Guilherme Mascarenhas

PRESENTE

14- Sílvio Nunes

AUSENTE

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

Guararema Parque Hotel
SEMICTA

Alair B. da Silva
Elica Ap. Faustino

