COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
GESTÃO 2015/2017

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
06 DE ABRIL 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 5ª Reunião Ordinária realizada em 02/03/2016;
- Apresentação do novo responsável pela Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Agricultura;
- Rota da Luz;
- Visita a Estância Turística de Socorro
- Outros assuntos.

DESENVOLVIMENTO

Ao sexto dia do mês de abril 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 6ª 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 5ª Reunião Ordinária realizada em 02 de março 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 e assinada
pelos Conselheiros presentes.

Antes de seguir a pauta da noite, a Secretária Thalita Damaso

agradeceu a presença e de todos os conselheiros e convidados, e reforçou a importância da
participação de todos nas reuniões ordinárias do COMTUR. O Presidente Marlon Rodrigues do
Nascimento apresentou a todos os presentes, o novo Responsável Assessor pela SEMICTA (Secretaria
de Indústria, Comércio, Turismo e Agricultura), o Sr. Fernando Moreira de Moura, que agradeceu a
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todos pela oportunidade de estar presente na reunião, e se comprometeu vestir a camisa da
SEMICTA, onde ressaltou que veio para “somar, apoiar e ajudar na fomentação do Turismo no
Município”. O Presidente Marlon Nascimento agradeceu as palavras do Assessor Fernando Moura, e
disse sobre a importância de se unirem em prol do Turismo. A Conselheira Sra. Maria Elizângela
Benitez, Representante da SEMICTA, pediu que o Assessor Fernando falasse um pouco sobre a Rota
da Luz, já que o mesmo estava presente em sua inauguração, juntamente com autoridades do Estado
de São Paulo e região. O Assessor Fernando Moura falou sobre a proposta da Rota da Luz, que além
de ser uma proposta de fé e meditação, o roteiro foi concebido para o bem estar e segurança dos
peregrinos, que antes realizavam o trajeto até Aparecida do Norte pela Rodovia Dutra, falou também
sobre o incentivo e participação do Exmo. Sr. Geraldo Alckmin, Governador do Estado de São Paulo e
de sua esposa Sra. Lu Alckmin, que estavam presentes na inauguração da Rota, inclusive a Sra. Lu
Alckmin realizou todo o percurso juntamente com os peregrinos até o final da Rota, em homenagem
especial a seu filho, já falecido, que costumava fazer a peregrinação até Aparecida do Norte. Além de
estar presente na inauguração da Rota da Luz, o Assessor Fernando falou sobre suas experiências
como peregrino, onde sua ultima experiência foi “o Caminho Religioso Estrada Real” em Minas
Gerais, onde conversou no percurso com comerciantes e moradores locais, e a maior parte das
pessoas fizeram o comparativo do “antes” e o “depois” da criação da Rota, onde o comércio e as
oportunidades de negócio só cresceram para atender a demanda do turismo religioso, fomentando
ainda mais o turismo do Estado, e assim finalizou sua participação na reunião, devido ter outros
compromissos, dizendo que enxerga a Rota da Luz como uma oportunidade para Guararema, onde o
turismo rural pode ter muitas oportunidades, já que a maior parte da Rota passa pela Zona Rural. A
Secretaria Thalita Damaso seguiu a pauta dizendo sobre a Visita Técnica na Estância Turística de
Socorro, que ficou marcada para a próxima quarta-feira (13), onde o COMTUR seria representado
pela diretoria, e falou sobre a importância da visita, em buscar novas ideias e informações
principalmente do hotsite de turismo da Cidade que é bem completo e de fácil interação, o que seria
ideal para Guararema, a Conselheira Elizângela Benitez falou sobre a organização da Cidade de
Socorro, e a participação ativa do COMTUR, que faz toda administração do hotsite, onde os
comércios através de contrato pagam um valor mensal, para divulgação e manutenção do mesmo,
ressaltou a importância da visita para o nosso Conselho de trazer ideias, e futuras alterações de lei, se
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for o caso, para facilitar todo esse processo até a criação do nosso hotsite. Aproveitando o gancho de
buscar ideias em outros municípios o Presidente Marlon falou sobre a Cidade de Bento Gonçalves,
onde possuem uma infraestrutura muito boa, inclusive a verba que eles ganham é totalmente do
COMTUR, ACE (Associação Comercial) e de mais duas ONG’s, onde unidos conseguem arrecadar
verbas federais, apresentando ideias e projetos. O presidente Marlon ressaltou que o foco no
momento é dar o start, iniciando com a Visita Técnica em Socorro, para que o nosso futuro hotsite de
Turismo seja à base de tudo, onde o visitante encontre todas as informações necessárias, e conheça
realmente Guararema, o que infelizmente não acontece, pois muito visitantes só conhecem
Guararema pelo Mirante do Paraíba, não entram no município. Um dos convidados, o Sr. Alex
Fabiano Da Silva, da agência Eco Tur, falou sobre sua experiência na Cidade de Socorro, onde o
Turismo Rural é muito forte, sendo que começaram pequenos, igual Guararema, e hoje têm toda
infraestrutura, sendo que temos muito a oferecer também, mas precisamos formatar o produto
primeiro. A Conselheira Sra. Sheila Barbosa Carasi, Representante dos Empreendimentos de Interesse
Turístico, falou da importância do hotsite da Cidade de Socorro em suas visitas no município, onde se
hospedou em hotéis fazendas, através de informações que colheu no hotsite. Seguindo a pauta em
outros assuntos, o Presidente Marlon falou da importância de criarmos algum informativo cultural,
com eventos e lendas em geral, porque o turista tem essa curiosidade, e não podemos perder a
identidade do município, onde o convidado Sr. Humberto Signorini falou sobre um trabalho realizado
no curso de Turismo Rural que está fazendo no momento, sobre a parte cultural de Guararema, e
infelizmente a maioria das pessoas não tem conhecimento do número de festas religiosas e
tradicionais que acontecem na zona rural do nosso município. Finalizando a pauta, a Conselheira
Sheila Carasi, falou sobre o “guararemense” que infelizmente tem a visão que o comércio local é para
o turista, e muitos sequer entraram na sua loja um dia, para conhecer ou saber o que oferece, onde
preferem gastar seu dinheiro fora, do que deixar no município, outro ponto que a mesma abordou,
foi sobre Guararema ser vista como “A cidade limpa”, com praças bem cuidadas, com flores, e que no
ultimo sábado de manhã ao abrir sua loja, em frente ao Parque de Lazer Prof.ª Deoclésia de Almeida
Melo, se deparou com a praça cheia de copos, pratos, ampolas de drogas, camisinha, papel higiênico
sujo, e que acabou varrendo a praça juntamente com uma das artesãs do Centro Artesanal Dona
Nenê, que também ficou perplexa com a situação, além de mendigos que dormem na praça,
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ressaltou que alguém tem que tomar alguma atitude urgente, para que a imagem de Guararema,
como um município limpo continue, O Presidente Marlon Nascimento finalizou a reunião
complementando sobre a iluminação do mesmo local, que também está deficiente, e ficou de fazer
um ofício para Assistência social e outras áreas pertinentes relatando o que está acontecendo no
Parque de Lazer Prof.ª Deoclésia de Almeida Melo. Sendo assim, e não havendo nada mais a tratar, o
Presidente agradeceu a presença de todos, tendo encerrado a reunião às 19h45min. A 7ª Reunião
Ordinária ficou marcada para o dia 04 de maio 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 06/04/2016
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- Henrique da Silva Benitez

Presente

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

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

Sérgio Liessi

Alimentos

Humberto Signorini

Setor Rural

Vanda Liessi

Pousada Arandela

Fabiano Geraldo

Guararema Eco Tur

Alex Fabiano Silva

SEMICTA

Fernando Moura

