COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
GESTÃO 2015/2017

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
02 DE MARÇO 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 4ª Reunião Ordinária realizada em 04/11/2015;
- Apresentação do Relatório da 7ª Edição Guararema Cidade Natal;
- Início do trabalho PDDT;
- Outros assuntos.

DESENVOLVIMENTO

Ao segundo dia do mês de março 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 5ª
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 4ª Reunião Ordinária realizada em 04 de novembro 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. Antes de seguir a pauta da noite a Secretária Thalita Damaso passou o
vídeo institucional do município para todos os conselheiros no datashow e assim deu a palavra
à Conselheira Sra. Maria Elizângela Benitez, Representante da Secretaria de Indústria, Comércio,
Turismo e Agricultura, onde realizou a apresentação do Relatório do Guararema Cidade Natal 2015,
abrindo espaço para todos os conselheiros fazerem seus comentários, sugestões ou criticas, o
Conselheiro Sr. Richard Pfander, Representante dos Empreendimentos de interesse turístico, sugeriu
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que na próxima pesquisa colocassem uma questão sobre onde é gasto o dinheiro dos visitantes (ex:
alimentação, comércio, etc.), pois percebeu uma queda nas vendas em sua loja nessa ultima edição
do evento. O convidado Sr. Sebastião Ripper sugeriu a criação de eventos, como festivais de
orquestra, gastronômico que fuja de uma opção barata, o que atrai um público diferenciado, não só
para o período do evento, algo para o ano todo. O Vice-presidente do Conselho, Sr. João Guilherme
Mascarenhas falou da necessidade da criação de um produto, como outros comentários discutidos,
desde um valor simbólico a ser cobrado nos atrativos e banheiros públicos, o Conselheiro Silvio
Nunes, Representante dos Restaurantes e similares, apontou que a falha de atrair um público errado
muitas vezes parte de “nós mesmos” onde o próprio comércio tem que fazer uma seleção do público
que quer atender, que não foi o caso de alguns estacionamentos, restaurantes, bares e cafés que
colocavam placas de hot-dog, porções de mini coxinha vendidas em balde e etc., que atrai um público
de massa, outra crítica abordada pela maioria dos Conselheiros, foi sobre o trânsito, onde a maior
parte das pessoas que trabalharam na organização, além de serem mal educadas, não faziam o
direcionamento correto para os moradores do centro que possuíam o adesivo de livre acesso, onde
muitos tiveram que fazer o circuito dos próprios visitantes. O Presidente do Conselho Sr. Marlon
Rodrigues seguiu a Pauta sobre dar o “Start” nos planos de ação do PDDT, um dos planos é a criação
de um site de Turismo de Guararema, separado do site da Prefeitura, a Conselheira Maria Elizângela
Benitez até sugeriu a criação de um grupo de trabalho para dar início ao plano e começar a
elaboração do site, nesse momento a Secretária Thalita Damaso mostrou como exemplo o site de
turismo da Cidade de Socorro a todos os presentes, um site bem completo, pensando no próprio
turista, de fácil entendimento, como a Conselheira Maria Elizângela Benitez tem um contato na
Prefeitura de Socorro, ficou de marcar uma visita para pegar informações sobre o site e ideias para o
turismo do nosso município, onde o Presidente Marlon Rodrigues, Vice-presidente João Guilherme
Mascarenhas e a própria Secretaria Thalita Damaso, se comprometeram a realizar a visita em Socorro
o quanto antes. Ainda na pauta do PDDT, foi falado sobre o “start” do Turismo Rural, o que já vem
acontecendo, o Presidente Marlon até passou para os Conselheiros sobre o curso que inicia nesse
mês de março, de Turismo Rural pelo SENAR, onde a Secretaria Thalita Damaso e a Conselheira Maria
Elizângela Benitez vão realizar o curso, outro item de capacitação que abrange o um dos itens do
PDDT, aproveitando o tema, a Conselheira Sra. Roseli Liessi, Representante do Setor Rural, falou
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sobre o curso que está acontecendo em sua propriedade sobre Apicultura. O convidado Sebastião
Ripper falou da importância de criação de ideias, o Vice-Presidente João Guilherme, antes de
dispersar o assunto, onde os conselheiros abordaram o assunto de Sinalização, Cooperativa, Outdoor,
mídia, foi bem claro na proposta do site ser o “primeiro passo”, ser o nosso “produto inicial” até para
visualização externa no município, venda para operadoras, etc. Seguindo a pauta em outros assuntos,
o Presidente Marlon sugeriu que o horário do Conselho a partir desta data fosse alterado para as
18h00, já que muitos conselheiros e convidados informaram que as 17h30, é um horário de pico,
saída de trabalho e por muitas vezes acaba sendo difícil chegar a tempo, todos os conselheiros
presentes votaram a favor do novo horário estipulado. A Secretária Thalita Damaso aproveitou para
comunicar a todos os presentes sobre o ofício enviado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
alterando o membro titular: Marcos Antonio de Almeida Dias, pelo novo representante: Eunice de
Morais Bernardo dos Santos. Finalizando a pauta a Secretaria Thalita que já havia disponibilizado o
Regimento interno para a segunda Reunião Ordinária do COMTUR, realizada no dia 02 de Setembro
de 2015, apenas lembrou todos os presentes sobre a alteração do regimento, e questionou se
alguém tinha alguma sugestão ou crítica a fazer, como não houve objeções, a alteração foi aprovada.
Sendo assim, e não havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, tendo
encerrado a reunião às 19h45min. A 6ª Reunião Ordinária ficou marcada para o dia 06 de abril de
2016, 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 – 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02/04/2016
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

Ausente

5- Henrique da Silva Benitez

Ausente

6- Juliana Souza Arêas Pinheiro Tarento

Ausente

7- Eunice de Moraes Bernardo dos Santos

Ausente

8- Renato Pinto de Souza

Ausente

9- Karina Carvalho Fernandes

Presente

10- Andréia Torres do Prado Ratto

Ausente

11- José Luis Cordeiro Fernandes

Ausente

12- Guntfried Schwarz

Ausente

13- João Guilherme Mascarenhas

Presente

14- Sílvio Nunes

Presente

15- Sheila Barbosa Carasi

Ausente

16- Richard Pfander

Presente

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
Setor Rural
Pousada Água da Onça

ASSINATURA
Sérgio Liessi
Sebastião Ripper

