COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
GESTÃO 2015/2017

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
04 DE NOVEMBRO 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 3ª Reunião Ordinária realizada em 07/10;
- PDDT (Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico);
- Turismo Rural;
- Outros assuntos.

DESENVOLVIMENTO

Ao quarto dia do mês de novembro 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 4ª
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 3ª Reunião Ordinária realizada em 07 de outubro 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 à Conselheira Sra. Maria Elizângela Benitez, representante da Secretaria de Indústria,
Comércio, Turismo e Agricultura seguindo o assunto sobre o PDDT (Plano Diretor de
Desenvolvimento Turístico), onde falou sobre todo o processo desde a contratação da empresa T4
Consultoria, e todas as etapas como: realização do inventário; estudo da oferta e da demanda
turística potencial e efetiva e informou ainda que nesse mês foi enviada a minuta para dar
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andamento no Plano Diretor de Turismo. Informou que foi enviada consulta jurídica ao
Departamento Jurídico da Prefeitura sobre a realização das audiências públicas. Conforme parecer,
foi sugerida a realização das mesmas em fevereiro de 2016. Com a palavra, o Presidente do Conselho
Sr. Marlon Rodrigues informou que não é a favor de ter audiências, pois infelizmente o guararemense
não participa com uma visão de empresário, em prol do município, o que acaba atrapalhando, ao
invés de ser produtivo. A Conselheira Sra. Maria Elizângela Benitez também passou a todos os
presentes, o fluxograma para criação de Municípios de Interesse Turístico, onde abordou todo o
planejamento para que Guararema concorra ao título de Munícipio de Interesse Turístico (MIT), e o
que o Setor de Turismo vem fazendo para estar dentro das exigências da Lei Estadual que dispõe
sobre o assunto. O Presidente Marlon Rodrigues seguiu a pauta, falando sobre o assunto Turismo
Rural, onde informou a todos os conselheiros sobres os ofícios elaborados pela Secretária e
Conselheira Sra. Thalita Damaso, convidando o Sr. Humberto Signorini, proprietário da Fábrica
Signorini, e a Sra. Aline Moraes Sanches Baptista, responsável pela Vigilância Sanitária, a participarem
da presente reunião, para esclarecimentos sobre as exigências para obtenção do Selo de Inspeção
Municipal (SIM). Infelizmente a Sra. Aline Moraes não compareceu à reunião. O Presidente Sr.
Marlon Rodrigues agradeceu a presença do Sr. Humberto Signorini, onde o mesmo iniciou dizendo
que quando conseguiu o Selo, ainda não tinha nem um departamento para isso, que hoje já é mais
fácil obter informações devido a existência de um setor, porém “existe muita imposição para pouca
coisa”, e acredita que será o único a ter o Selo durante muito tempo. Informou que levou cinco anos
e meio para obtenção do mesmo, quando já tinha toda infraestrutura e uma cozinha em perfeitas
condições para utilização. Também citou alguns exemplos de exigências que teve que seguir como a
construção de um vestiário/banheiro para duas pessoas, quando sua residência é ao lado da fábrica,
além de todo o processo burocrático devido à utilização do poço artesiano, onde exigiram a
colocação de cloro, e até entenderem que para o manuseio de carne não pode haver a utilização de
água com cloro demorou muito. Citou ainda que precisou até de uma análise realizada pelo ITAL
(Instituto de Tecnologia de Alimentos). O Sr. Humberto ainda mencionou que o problema não é nem
a Prefeitura de Guararema e sim a Lei Estadual, que acaba engessando o sistema. Citou o exemplo de
Tiradentes em Minas Gerais que é bem mais maleável neste aspecto, facilitando assim o Turismo
Rural. O Sr. Roberto Giorchino, convidado e ex-presidente do Conselho também falou da sua
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experiência enquanto Presidente, e disse que infelizmente tudo fica amarrado na legislação, onde a
Prefeitura tem que ser mais flexível num todo, para conseguir sair do lugar. O Sr. Humberto informou
que falou exatamente isso para o Prefeito e se predispôs a ajudar o Conselho no que for preciso.
Aproveitando o assunto o Presidente Sr. Marlon Rodrigues mencionou sobre a criação de um Selo
Verde, assunto que já vem sendo discutido no Conselho, e perguntou se o Sr. Humberto ajudaria
nesse projeto. O mesmo demonstrou grande interesse em participar no que for preciso. O Sr.
Sebastião Ripper, convidado presente, também concordou que o problema maior é o Estado, que
muitas vezes ao invés de ajudar, só tira dinheiro. Ressaltou que falta apoio. O Presidente Sr. Marlon
também informou sobre a conversa que teve com o idealizador do Natal de Gramado “Luciano Pecin”
sobre a propaganda errada do Evento Guararema Cidade Natal e deu algumas ideias para o nosso
município. Voltando ao assunto do Turismo Rural o Presidente falou também da ideia de habilitar
produtores para usar um espaço específico no município para a venda de seus produtos. A
Conselheira Roseli Liessi comentou sobre o espaço da Escola Profissionalizante, onde tem o Projeto
da Incubadora em andamento, para a produção artesanal de produtos rurais. O Presidente Marlon
ainda sugeriu a criação de uma loja no centro para vender os produtos artesanais do Selo Verde, na
criação de uma cooperativa, onde há bancos com taxas baixíssimas para cooperados, além de tudo
isso gerar emprego. Ainda pediu que registrasse e insistisse na presença de alguém da Vigilância
Sanitária para maiores esclarecimentos na próxima reunião, seja por ofício ou intermédio do
Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Agricultura, Sr. Odvane Rodrigues da Silva.
Também registrou para que fosse feito um convite para o Sr. João Paulo Nikolaus do Setor de
Agricultura, desta mesma Secretaria. Finalizando a pauta, em outros assuntos, o Presidente Sr.
Marlon Rodrigues informou que está criando um Jornal “Liderança Empresarial” para distribuir em
Guararema e Mogi das Cruzes, o que vai ser muito importante para divulgação dos comércios na
região. Pediu também para ser enviado um ofício para o responsável da ABPF (Associação Brasileira
de Preservação Ferroviária) sugerindo a criação de um material de divulgação da própria Associação
para o comércio divulgar, pois muitos clientes pedem informações sobre o passeio e história da
Maria Fumaça. Sendo assim, e não havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença
de todos, tendo encerrado a reunião às 19h10min. A 5ª Reunião Ordinária ficou marcada para o dia
02 de dezembro de 2015, a partir das 17h30 na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo
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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

