COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
GESTÃO 2015/2017
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
01 DE JUNHO 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 7ª Reunião Ordinária;
- City Tour;
- Ações para o 2º Festival de Inverno de Guararema;
- Criação do hotsite de Turismo;
- Outros assuntos.
DESENVOLVIMENTO
Ao primeiro dia do mês de junho de 2016, às 18h30min, na Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e
Agricultura, sita à Rua Dezenove de Setembro, nº 127, Centro, Guararema, realizou-se a 8ª 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 nomeada para secretariar a Sra. Maria Elizângela Barbosa Benitez, Conselheira suplente da
Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Agricultura. Considerando que a Ata da 7ª Reunião Ordinária
realizada em 04 de maio 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. O Presidente iniciou a reunião falando sobre o projeto do
City Tour, que seria divulgado através de folders, mapas e que os hóspedes comprariam o passeio no próprio
meio de hospedagem. Começariam com grupos de no máximo vinte pessoas e mínimo de quinze,
acompanhados de um Guia de Turismo credenciado, onde passariam pelos principais pontos turísticos, que à
princípio seriam: Orquidácea, Alambique do Décio, Pedra Montada, Luís Carlos, Freguesia da Escada e Outlet
Empório do Algodão, podendo haver alteração na ordem. O valor calculado por pessoa seria de R$65,00, pois
em conversa com o Sr. Jaime proprietário da Empresa de ônibus Transguará, o valor do transporte sairia
R$42,00 por pessoa e o restante do valor do pacote seria divido entre as pousadas/hotéis e o Guia de Turismo.
Entrando no assunto sobre o Festival de Inverno o Presidente informou que verificou quanto seria o valor do
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evento com toda a infraestrutura, ou seja, aproximadamente R$60.000,00. Falou que seria feito uma busca
por patrocinadores, porém como qualquer patrocínio, as empresas precisam de meses para se planejarem,
então levantou a sugestão com os conselheiros de realizar o evento em setembro, no aniversário de
Guararema, onde colocariam uma banca grande para os produtores rurais venderem os seus produtos.
Sugeriu que o Sr. Humberto Signorini, convidado presente e proprietário de uma empresa de embutidos, seria
o responsável pelo grupo. O mesmo recusou a indicação do Presidente, onde argumentou que precisariam de
um alvará para esta venda e que todos precisariam se adequar em primeiro lugar, considerando que no
momento não estão prontos, pois estão em fase de teste e investimento. A Conselheira Roseli Liessi,
representante do Setor Rural questionou o Presidente de como seria o alvará para esta ação. O mesmo
informou da primeira ideia de um alvará para todos e explicou sobre a taxa de licença que é acessível, porém o
maior problema são as leis, que brigam uma com a outra. Explicou então, como existem apenas comerciantes
de Guararema, seria a aprovação via Prefeito de um Decreto de Lei autorizando esses três (três) dias de evento
de exposição, com direito a comercialização, onde todos estariam aptos a participarem e é algo que já está
sendo analisado, pois são produtos do município, que foram produzidos aqui. O Presidente, aproveitando a
fala sobre Decreto de Lei, citou sobre a reclamação de muitos comerciantes da proibição de serem colocadas
mesas em frente aos seus comércios. O mesmo disse que pesquisou sobre o assunto e entende que não é algo
impossível, só precisaria ser padronizado, já que os interessados vão utilizar o espaço público. A Secretária
Maria Elizângela aproveitou para dizer que o próprio esboço do Decreto para a Feira poderia ser feito pelo
COMTUR, onde o Presidente foi a favor da ideia e deu prosseguimento ao assunto. Em discussão com outros
conselheiros falou na necessidade de ser montada uma praça de alimentação e do evento ser realizado na
Área de Lazer do Nogueira. O Conselheiro Silvio Nunes, representante de Restaurantes, falou um pouco sobre
sua experiência em feiras e festas no município, onde normalmente trabalha em barracas oferecendo lanches
e caldos típicos de seu restaurante e que poderia dar dicas sobre os pontos de gás, energia etc. O Presidente
Marlon Rodrigues falou da importância de se planejar meses antes de se fazer qualquer coisa, principalmente
porque este ano é um ano difícil para a Prefeitura, devido ser um ano eleitoral, onde não podem dar apoio
como qualquer ano normal. Reforçou a importância de se conseguir patrocínio para estas ações, onde o Sr.
Humberto falou de valores disponibilizado pelo marketing da Rede Graal para Campos do Jordão este ano,
dinheiro que pode ser aproveitado por Guararema, porém deve ser bem organizado para qualquer patrocínio
que venhamos precisar na promoção de eventos durante todo o ano. Ainda sobre o Festival de Inverno o
Presidente sugeriu, com o apoio da Associação Comercial, não deixar morrer, continuar com a ideia de
promoções e carimbo quando o cliente consome até um determinado valor. Sugeriu que o comércio se unisse
para se fazer algo bem legal, principalmente nos restaurantes, além de aproveitar a Ecopistas que pode ajudar
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na distribuição dos folders. Outro aspecto discutido foi sobre trazer orquestra para Guararema, porém o maior
problema é o valor de locação de palco. A convidada Sra. Vanda Liessi sugeriu trazer apresentações, grupos ao
ar livre, já que o problema maior no momento é conseguir verba para palco, todos foram a favor. Os presentes
concordaram que, já que o som é mais barato e como não vai ser pela prefeitura, é menos burocrático. O
Presidente fechando a pauta do Festival de Inverno, questionou se todos os conselheiros concordavam em
promover o Festival esse ano para o lado gastronômico e tentar, pelo menos um final de semana, uma
apresentação musical, nenhum conselheiro se opôs. Seguindo para o assunto do Hotsite de Turismo o
Presidente falou da cotação realizada pela Prefeitura, o que acaba sendo um problema, pois como é
Prefeitura, eles não estudam o que precisamos e jogam o valor teto de compra direta para não precisar entrar
em processo licitatório. Falou também de uma cotação realizada em Mogi das Cruzes, sem ser pela Prefeitura.
Explicou que a diferença de preço é de R$3.000,00 a menos para a realização do site, sendo a diferença de
preço mensal de quase R$4.000,00 a menos do valor cotado pela Prefeitura. Ressaltou que o serviço cotado é
para a criação e gerência do site, porque ficaria inviável o COMTUR assumir tudo. Explicou ainda que é
necessário divulgar Guararema de forma qualitativa, onde precisaríamos de alguém que faça também uma
revista do município e faça a mesma circular, divulgando para um público específico, um público que
queremos atingir. A ideia é que o site tenha o patrocínio, primeiramente das indústrias, para depois haver uma
adesão dos demais empreendimentos. O Presidente questionou se todos os presentes estavam de acordo com
essa terceirização de serviços, todos aceitaram a proposta. Informou ainda que já tem uma empresa em
Guararema em vista para a realização do serviço. Outro ponto que o Presidente pediu aprovação dos
conselheiros foi sobre o domínio guararematurismo.com.br, registrado por ele há oito anos e que o mesmo
não tem interesse em usar. Explicou que doaria para o hotsite oficial de turismo e perguntou se todos estavam
de acordo, havendo a concordância de todos os conselheiros presentes. Iniciando sobre outros assuntos, o
Presidente falou sobre o Bingo das Flores, festa típica do bairro Cerejeira, onde o convite dá direito a um
yaksoba. Explicou que o comércio compra convites da festa para ajudar, mas acabam não comparecendo e
prestigiando o evento. O Presidente ressaltou a importância da presença do João Paulo Nikolaus na reunião,
responsável pelo Conselho de Desenvolvimento Rural, e falou da importância de nos unirmos a esse bairro e
fortalecer e divulgar a festa, que é tão importante culturalmente para o município e muitos não a conhecem.
Finalizando a reunião o Presidente voltou a falar do Festival de Inverno e pediu para os restaurantes criarem
os pratos em especial para o festival e já começarem a preparar algum material de divulgação. Fechou a
reunião esclarecendo sobre o boato que está circulado no município que não acontecerá o Guararema Cidade
Natal esse ano e pediu para todos os conselheiros serem multiplicadores de que não é verdade, pois é um
projeto de lei, que não pode terminar de um dia para o outro, e sim apenas um boato. Sendo assim, e não
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havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, tendo encerrado a reunião às
20h05min. A Reunião Extraordinária ficou marcada para o dia 18 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, Maria Elizângela Barbosa Benitez, Secretária ad
doc 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.

Maria Elizângela Barbosa Benitez
Secretária ad hoc do COMTUR

Marlon Rodrigues do Nascimento
Presidente do COMTUR
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LISTA DE PRESENÇA – 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 01/06/2016
NOME

ASSINATURA

1- Thalita Damaso de Lima

Ausente

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

Presente

8- Renato Pinto de Souza

Ausente

9- Karina Carvalho Fernandes

Ausente

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

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

Presente

20- Elaine Santos Pacito

Presente
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CONVIDADOS
EMPREENDIMENTO/SETOR

ASSINATURA

Setor Rural

Sonia Maria

Setor Rural

Nanci Signorini

Setor Rural

Vanda Liessi

Setor Rural

Humberto Signorini

Recanto da Traíra

Leandro de Paula

Mundo Leve

Leonardo de Alcântara Machado

Câmara Municipal

Benedito Ferreira da Silva

Setor Rural

Antonio Pacito

Setor Rural

Luíz Alberto Antequera

Pousada Sapucaia

Maria Cecília M. Meira

Pousada Sapucaia

Fernando Mesquita de Faria

ADPM

José Francisco de Lima

CMDR / SEMICTA

João Paulo Nikolaus

