COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
GESTÃO 2015/2017

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
07 DE OUTUBRO DE 2015
LOCAL:

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

PAUTA:
- Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária realizada em 02/09;
- Ofício enviado ao Prefeito quanto ao horário de funcionamento do Parada Legal;
- Turismo Rural;
- Outros assuntos.

DESENVOLVIMENTO

Ao sétimo dia do mês de outubro de 2015, às 17h45min, na Secretaria de Indústria, Comércio,
Turismo e Agricultura, sita à Rua Dezenove de Setembro, nº 127, Centro, Guararema, realizou-se a 3ª
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. Considerando que a Ata da 2ª Reunião Ordinária realizada em 02 de setembro de 2015 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 e assinada
pelos Conselheiros presentes. A Secretária Sra. Thalita Damaso após a aprovação da Ata passou então
a Palavra ao Presidente Sr. Marlon Rodrigues onde agradeceu a presença de todos, em especial do Sr.
Fernando Moura Assessor da Secretaria Municipal de Governo, representando nessa reunião o Exmo.
Sr. Adriano de Toledo Leite, Prefeito de Guararema. O Presidente Sr. Marlon Rodrigues informou aos
Conselheiros presentes sobre o Ofício 01/2015 do COMTUR enviado ao Prefeito, convidando-o a
participar da 3ª Reunião Ordinária, e sugerindo que o horário de funcionamento do Parada Legal, no
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período do Evento Guararema Cidade Natal se estendesse até as 00h00min, evitando assim a
presença dos flanelinhas. Nesse momento a Secretária Sr. Thalita Damaso passou uma cópia do ofício
protocolado para todos os Conselheiros. O Sr. Fernando Moura agradeceu a oportunidade de fazer
parte da reunião, onde explicou a ausência do Exmo. Prefeito Adriano. Informou já saber sobre o
ofício enviado, porém que não seria uma alteração simples, já que no contrato de concessão do
Parada Legal os horários e valores estavam fixos, mas que o processo já tinha sido encaminhado para
o Sr. Ricardo Borges, responsável pelo Setor de Trânsito, juntamente com outros pontos a serem
discutidos, como o aumento da equipe e pontos de pagamento do Parada Legal. O mesmo ficou de
dar um retorno ao COMTUR assim que tivesse uma resposta do trânsito, e também, aproveitou para
falar sobre o Evento Cidade Natal, já que é um assunto do interesse de todos. Informou que foi
enviado um Ofício pela Associação Comercial à Prefeitura, questionando sobre todo o Evento 2015,
sendo assim, quando tivesse uma resposta, nos encaminharia. O Presidente do Conselho Sr. Marlon
Rodrigues agradeceu mais uma vez a presença do mesmo e falou da importância de recebermos um
retorno. Seguindo a pauta iniciou o tema Turismo Rural, assunto que recentemente tem sido
abordado no município. Enfatizou a importância de dar o “start” no segmento, e deu a ideia de
Cooperativas, do “Selo Verde”, onde o vice-presidente Sr. João Mascarenhas sugeriu que todos
Conselheiros dessem uma estudada no Sistema Nacional de Cooperativas, assim surgiriam novas
ideias para o segmento. Também deu a sugestão de chamar para a próxima reunião o Sr. Humberto
Signorini do restaurante Empório Arbelli, que possui uma fábrica de embutidos na região, e foi o
único que conseguiu o SIM (Selo de Inspeção Municipal) até o momento. O Presidente Marlon
Rodrigues sugeriu que também fosse enviado um ofício convidando para uma das reuniões do
Conselho, o responsável pela Vigilância Sanitária, assim todos esclareceriam suas dúvidas de como
obter o selo. Outro ponto levantado na reunião foi sobre os produtos que nem todos conhecem e são
produzidos em Guararema. A Conselheira Sra. Roseli Liessi sugeriu a criação de uma feira, organizada
por todos integrantes de uma Cooperativa, onde se tornaria um atrativo turístico importante para o
município. Na reunião também foi divulgado sobre o 1º Encontro de Turismo Rural de Guararema,
que seria realizada no dia 21 de outubro na Pousada Sapucaia, com Apoio da Prefeitura, Associação
Comercial e o SEBRAE. Finalizando a Pauta, em outros assuntos, o Presidente Sr. Marlon Rodrigues
falou sobre o ECAD Direitos Autorais, assunto que já havia sido abordado na reunião anterior. O
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Presidente deu duas opções de consultoria para trazer futuramente ao Conselho, um funcionário da
própria ECAD ou um advogado especializado no assunto, onde todos os Conselheiros optaram pelo
advogado especializado. Finalizando outros assuntos, alguns Conselheiros informaram suas
insatisfações com alguns visitantes que Guararema vem recebendo, normalmente por excursão,
onde muitos não têm a mínima educação ambiental, jogam lixo no chão, no rio, além de trazer isopor
com alimentos e bebidas, e como não é permitido piqueniques em Parques e praças acabam
comendo no seu próprio meio de transporte, como relatou a Conselheira Sheila Barbosa. Foi
levantada a ideia de fazer uma propaganda educacional e um controle dos ônibus turísticos que
circulam pela cidade, porém a Conselheira Sra. Maria Elizângela Benitez informou que já foi feito até
um projeto de Controle de ônibus turístico, porém foi deixado de lado, devido ter que se criar uma
área com toda infraestrutura para recebê-los, além de outros empecilhos que prejudicaram o
projeto. O Presidente Sr. Marlon Rodrigues informou que após o evento Classic Cars, com o
acontecimento de visitantes que montaram uma tenda no local do evento, com a intenção de fazer
piquenique e churrasco, e tiveram que desfazer após fiscalização, gerou uma repercussão tão forte
dos moradores e comerciantes reclamando, que teve aproximadamente 33 mil citações na web sobre
o assunto. Quanto ao Evento Guararema Cidade Natal o Presidente Sr. Marlon Rodrigues ficou de
passar numa próxima reunião, o projeto de uma empresa que faz vilas de natal, com a ideia de
descentralizar o fluxo de visitantes, outro ponto delicado a ser tratado e planejado, já que alguns
comerciantes não aceitam nada diferente, com a ideia de serem prejudicados. Sendo assim, e não
havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, tendo encerrado a reunião
às 19h. A 4ª Reunião Ordinária ficou marcada para o dia 04 de novembro de 2015, a partir das 17h30
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.
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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 – 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07/10/2015
NOME

ASSINATURA

1- Thalita Damaso de Lima

Presente

2- Maria Elizângela Barbosa Benitez

Presente

3- Iumia de Souza Chan dos Santos

Ausente

4- Claudia de Souza Guidi Diogo

Presente

5- Henrique da Silva Benitez

Presente

6- Juliana Souza Arêas Pinheiro Tarento

Ausente

7- Marcos Antônio de Almeida

Ausente

8- Renato Pinto de Souza

Ausente

9- Karina Carvalho Fernandes

Presente

10- Andréia Torres do Prado Ratto

Ausente

11- José Luis Cordeiro Fernandes

Presente

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

Gabinete/Prefeitura

Fernando Moreira de Moura

Setor Rural

Sérgio Liessi

SEMICTA

Elica Aparecida Faustino

