COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
GESTÃO 2015/2017
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
01 DE FEVEREIRO DE 2017
LOCAL:

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

PAUTA:
- Aprovação da ata da 12ª Reunião Ordinária;
- Rota da Luz SP;
- Site de Turismo;
- Planejamento 2017;
- Outros assuntos.

DESENVOLVIMENTO
Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2017, às 18h18min, na Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e
Agricultura, sita à Rua Dezenove de Setembro, nº 127, Centro, Guararema, realizou-se a 13ª 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 12ª Reunião Ordinária realizada em 07 de dezembro 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, falando sobre o convite que
recebeu da Assessoria da Sra. Lu Alckmin, uma das idealizadoras da Rota da Luz, para uma reunião na
Associação Comercial de São José dos Campos, com todos os municípios envolvidos na rota, onde convidou a
Secretária do COMTUR Thalita Damaso de Lima, e a Conselheira Maria Elizângela Benitez, representando a
Prefeitura (Setor de Turismo) a participarem. O Presidente falou dos principais pontos abordados nessa
reunião, onde a preocupação maior dos idealizadores é sobre a infraestrutura do trajeto, no quesito
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segurança, meio ambiente, conscientização dos moradores sobre a rota e incentivo para o
empreendedorismo. O Coordenador de Turismo do Estado de São Paulo Marcelo, e Juliana, representando a
Sra. Lu Alckmin na reunião, passaram algumas dificuldades ao fazer o trajeto, quanto à iluminação, falta de
segurança, falta de lugares para comprar água, falta de banheiros, e principalmente quando saíam da rota e
perguntavam para pessoas locais sobre a localização, ninguém sabia o que era a Rota da Luz, além dos assaltos
relatados por peregrinos que fizeram a mesma. Nesse sentido o Presidente Marlon, sugeriu que o COMTUR e
convidados presentes, verificassem a melhor data, e todos juntos fizessem o trajeto da Rota da Luz em
Guararema, no sentido de viabilizar a rota, verificar quais são as dificuldades, o que precisa ser melhorado,
além de informar e conscientizar os moradores da região, incentivando-os na possibilidade de montar um
comércio simples, para atender esse público que vai aumentar muito quando o trajeto até Aparecida do Norte
pela Rodovia Dutra ser proibido para peregrinação. Todos os Conselheiros presentes concordaram e ficaram
animados, a Secretária Thalita ficou de verificar com os mesmos, via whatsapp ou e-mail, o melhor dia para
fazer essa ação. A Conselheira Elaine Pacito, representante do Se,tor Rural deu a ideia de incentivar os
moradores rurais da região da rota, a fazerem o curso de Turismo Rural que é oferecido pelo SENAR em
Parceria com o Sindicato Rural de Jacareí, que sempre estão abrindo turmas no nosso município. Encerrando
esse assunto o Presidente Marlon informou que seria importante o pedido à Prefeitura e também parceria
privada para a colocação de lixeiras no trajeto em Guararema, e que a unificação da Associação Comercial de
Mogi das Cruzes e Guararema, juntamente com o COMTUR e Prefeitura será muito importante para o fomento
dessa rota. O Presidente Marlon seguiu com o assunto do site de Turismo, onde está prevista a inauguração no
dia 06 de março de 2017, que seria feita juntamente com a 14ª Reunião Ordinária do COMTUR, e não na
primeira quarta-feira do mês. O mesmo mostrou a todos os presentes o site através do notebook e todos
gostaram bastante, apesar de não estar totalmente pronto, pois falta a alimentação de algumas informações.
O Presidente informou que o valor mensal para o assinante é R$130,00, onde o mesmo poderá colocar até
dois comércios, desde que seja proprietário dos dois. Encerrando este assunto, o Presidente ficou apenas de
definir o local para reunião e inauguração do site, já que a Conselheira Maria Elizângela sugeriu de ser na
Estação Literária, mas que seria informado a todos os conselheiros antecipadamente pela Secretária Thalita.
Quanto ao planejamento 2017, o Presidente Marlon informou que não seria tratado nessa reunião, pois antes
de fazer o planejamento, é necessário que todos deem ideias, e colocou uma data até 19 de fevereiro para
todos os Conselheiros se manifestarem através do grupo do conselho pelo whatsapp ou e-mail. Em outros
assuntos o Presidente Marlon falou sobre o andamento de Guararema se tornar MIT (Município de Interesse
Turístico), que em breve sairá o resultado, provavelmente em março já teremos uma resposta. Finalizando a
reunião o Presidente Marlon, mais uma vez, pediu a todos para não se contaminarem pelo negativismo de
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alguns moradores e comerciantes da cidade, que insistem em reclamar do turismo, do município, dos valores
cobrados nos comércios, porém pagam mais caro em municípios vizinhos, ao invés de consumirem aqui e
fazerem a economia local girar. Informou também sobre os eventos realizados no município, que os próprios
moradores não participam, e depois reclamam que não há eventos na cidade, que a maioria das pessoas que
reclamam, quando têm a oportunidade de dar sugestões ou até mesmo colocarem o seu ponto de vista nos
locais apropriados como os conselhos do município, não participam, então a reclamação não é válida. O
Presidente contou a quantidade de presentes na reunião, e informou que era para a sala estar cheia, já que
muitos reclamam, porém só havia 13 pessoas participando da mesma. Ressaltou a importância de todos
defenderem o município, e quando se encontrarem com pessoas negativas, que reclamam de tudo,
argumentarem e mostrar que não é bem assim que as coisas funcionam, e infelizmente as pessoas que
reclamam, não têm argumentos. Sendo assim, e não havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a
presença de todos, tendo encerrado a reunião às 19h10min. A 14ª Reunião Ordinária ficou marcada para o dia
06 de março de 2017, a partir das 18h00, apenas o local ficou a ser definido e passado antecipadamente aos
conselheiros. 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 – 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 01/02/2017
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

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- Cristiane dos Santos Siqueira

PRESENTE

12- Ellen de Oliveira Araújo

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

AUSENTE

20- Elaine Santos Pacito

PRESENTE
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CONVIDADOS
EMPREENDIMENTO/SETOR
Sítio Ecos da Mata
Sítio São Benedito
Vale do Sonho
SEMICTA – Setor de Turismo

ASSINATURA
Marcelo
Antonio Pacito
Ricardo L. Magalhães Silva
Elica Ap. Faustino

