COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
GESTÃO 2015/2017
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
06 DE JULHO 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 8ª Reunião Ordinária;

- Aprovação do logo do COMTUR;
- Festival de Inverno;
- Hotsite de Turismo;
- Guararema Cidade Natal;
- Outros assuntos.
DESENVOLVIMENTO
Ao sexto dia do mês de julho 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 9ª 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 8ª
Reunião Ordinária realizada em 01 de junho 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 a
logomarca do COMTUR criada recentemente, onde foi disponibilizada no grupo do conselho pelo Whatsapp
para aprovação com urgência, para estar incluso no material do Festival de Inverno que seria impresso na
segunda anterior dessa reunião. Mais uma vez para registro e confirmação, o Presidente apresentou a
logomarca e perguntou a todos os Conselheiros presentes se aprovavam ou tinham alguma sugestão, sendo
que todos se mostraram satisfeitos, aprovando assim oficialmente a logomarca do COMTUR. Aproveitando o
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gancho sobre material gráfico, o Presidente mostrou a todos o material de Turismo de Bento Gonçalves que é
uma parceria do COMTUR local e Secretaria de Turismo, um exemplo a ser seguido, de planejamento e
qualidade do produto que se vende. Ressaltou que o start inicial para Guararema foi a criação da logomarca do
COMTUR e o próximo passo é a criação de um material e sua divulgação. Seguindo a pauta sobre o Festival de
Inverno o Presidente informou de um projeto que já foi enviado à Prefeitura, para apresentação musical em
alguns pontos da cidade, como Calçadão, Praça 9 de Julho, Estação de Trem Central, Praça Deoclésia, entre
outros, que é uma forma de atrair um público diferenciado para Guararema, aproveitando também o que
temos no município, como os músicos locais, seguindo as regras legais. O Presidente também pediu a ajuda de
todos os conselheiros para divulgação do Festival de Inverno, que irá do dia 08 ao dia 31 de julho, onde 46
comércios aderiram ao festival, oferecendo produtos diferenciados, com música aos finais de semana nos
pontos já informados, música clássica com violinista, trompetista e música brasileira. Neste momento, o
Conselheiro Sr. Sílvio Nunes indicou o Cover dos Beatles, que conhece o trabalho, ressaltando que seria muito
interessante traze-los para o município. A convidada Sra. Vanda Liessi aprovou a ideia do Festival de Inverno e
de ter música em vários pontos do Centro, porque faz com que as pessoas circulem, não fiquem paradas
apenas num ponto fixo. O Presidente também aproveitou para falar de outro projeto do Calçadão, com
apresentações musicais e disposição de mesas no local, no intuito de se resgatar a vida do local, que aos finais
de semana não tem ninguém e os comércios sofrem com isso. Ressaltou que os comerciantes pagam um valor
alto de aluguel e não tem um fluxo de pessoas que passam por ali, sendo que em outros municípios como, por
exemplo, Parati, o calçadão é a parte boêmia da região, com restaurantes e bares super movimentados.
Ressaltou que temos um calçadão que dá pena, pois quase não tem movimento e falta à Prefeitura olhar com
carinho para o local e os comércios, por isso um ofício esta sendo criado pela Associação Comercial local,
apontando todos esses aspectos e direcionado ao Prefeito. O Presidente, fechando o assunto do Festival de
Inverno, informou que nessa semana, o material gráfico já será distribuído nos comércios e fora de Guararema
também, e que a partir de amanhã já será divulgado também nas redes sociais. Quanto ao Site de Turismo, o
Presidente começou o assunto dizendo que conseguiu uma empresa com um valor acessível, com toda a
manutenção do site, diferente dos valores orçados anteriormente pelo setor de Turismo da Prefeitura, onde
normalmente as empresas jogam o valor teto, no limite de compra direta. Falou sobre os planos de venda e
sobre o modelo do site, que é bem parecido com o site de turismo da Estância Turística de Socorro. Informou
que terá a vantagem de ser visualizado com a mesma qualidade, seja no tablet, celular, entre outros meios, e
que o lançamento do mesmo está previsto para a primeira semana de setembro, na reunião ordinária que
seria dia 07 de setembro, porém como é feriado nacional, será transferida para outro dia da mesma semana.
Neste momento, pediu para todos já se programarem em suas agendas. Quanto ao valor mensal questionado
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pelo convidado Sr. Humberto Signorini, o Presidente informou que vai seguir o mesmo modelo de Socorro,
que a previsão mensal é de aproximadamente R$130,00, onde o Vice Presidente João Guilherme Mascarenhas
concordou que é um valor acessível, pois só num investimento de marketing básico de administração numa
rede social é R$300,00 reais por mês, com apenas 3 ações por semana, sendo que o nosso site vai estar 30 dias
por mês online, pagando apenas R$130,00. O Presidente ainda explicou que só conseguimos esse valor,
porque as grandes empresas irão patrocinar o site, pelo menos no primeiro momento de montagem, até
andar com as próprias pernas. Explicou que será diferente de Socorro, que tem planos mensais diferenciados e
que os valores aumentam de acordo com o serviço prestado. Ainda explicou um pouco sobre a estrutura do
site, porém que loja virtual no momento não vai ser habilitada, porque precisa de um treinamento,
principalmente entre os meios de hospedagem para questão de reservas online e alinhamento, e que aos
poucos as empresas vão aderindo. O Vice-Presidente deu o exemplo de Socorro, quando criaram o site de
turismo poucos aderiram. Explicou que quando o comércio começou a ver que estava dando certo, foram
atrás do COMTUR e Associação Comercial para aderirem também e hoje o número já cresceu. O mesmo
acredita que em Guararema vai ser da mesma forma. O Presidente Marlon seguiu com o assunto do Evento
Guararema Cidade Natal desse ano, onde mais uma vez falou do boato que circulou entre os comércios que
esse ano não haveria o evento e que felizmente era falso. Ressaltou que o projeto não pode ser anulado de um
dia para o outro, mas que teremos que trabalhar com o que temos no momento, porque o projeto começou
com um valor de investimento muito alto e hoje o município não tem a verba de antes. Explicou que a
Prefeitura sempre bancou o evento e que esse ano provavelmente com a crise a verba disponível para o
evento será menor ainda. O Presidente ainda deu o exemplo de Gramado, que tem o patrocínio de grandes
empresas, através de associações, inclusive um trabalho muito forte da associação comercial, onde temos que
seguir esse exemplo, andar com as próprias pernas e se planejar desde já, a longo prazo. O Presidente
encerrando o assunto, pediu para todos serem multiplicadores de informação, que o Evento vai acontecer sim,
com menos verba, mas vai continuar existindo. Encerrando a Pauta em outros assuntos o Presidente e VicePresidente, sugeriram que no período de férias os parques fizessem um rodizio nos horários de
funcionamento, porque nesse período existem visitantes no município todos os dias, sendo que na segundafeira todos os parques estão fechados, e um rodízio já ajudaria. Sendo assim, e não havendo nada mais a
tratar, a Secretária agradeceu a presença de todos, tendo encerrado a reunião às 19h20min. 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 – 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 06/07/2016
NOME

ASSINATURA

1- Thalita Damaso de Lima

Presente

2- Maria Elizângela Barbosa Benitez

Ausente

3- Iumia de Souza Chan dos Santos

Presente

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- Michele da Silva Pereira

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

Presente

15- Sheila Barbosa Carasi

Ausente

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

SEMICTA

ASSINATURA

Elica Ap. Faustino

Setor Rural

Vanda Liessi

Hotel Vale do Sonho

Jefferson de Faria

Setor Rural

Sonia Maria

Setor Rural

Humberto Signorini

Setor Rural

Nanci Signorini

