COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
GESTÃO 2017/2019
ATA DA 11 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
06 DE JUNHO DE 2018
LOCAL:

SEMEDE - SECRETARIA DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
RUA DEZENOVE DE SETEMBRO, Nº 127– CENTRO – GUARAREMA | SP

PAUTA:
- Aprovação da Ata da 10ª reunião ordinária;

- Ofícios Protocolados;
- Cancelamento do Festival de Inverno;
- Curso de Turismo “Brasil de Braços Abertos”;
- Apresentação de proposta de Melhorias para o Turismo;
- Outros assuntos;
- Comunicação da Presidência.
DESENVOLVIMENTO

Ao sexto dia do mês de junho de 2018, às 18h10min, na Secretaria de Emprego e Desenvolvimento
Econômico, sita à Rua Dezenove de Setembro, nº 127, Centro, Guararema, realizou-se a 11ª Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, sob a Presidência do Sr. Marlon Rodrigues
do Nascimento, em atendimento à Lei Municipal nº 3198, de 19 de abril de 2017. Sendo esta
secretariada pela Srta. Elica Aparecida Faustino que abriu a reunião agradecendo a presença de
todos. Considerando que a Ata da 10ª Reunião Ordinária realizada em 02 de maio de 2018 foi
disponibilizada antecipadamente por e-mail a todos os Conselheiros, não se fez necessária a leitura
da mesma. Em seguida leu a ordem do dia e passou a palavra ao Presidente Marlon, o mesmo
informou que estávamos com uma pauta muito extensa e por sua vez se fez necessária a alteração
da ordem dos assuntos em pauta. O Presidente passou a palavra para a Conselheira Sheila Aparecida,
Representante dos Guias e Monitores de Turismo, que fez uma apresentação do projeto de
melhorias para o turismo chamado “Parada Certa GMA”, onde a conselheira explicou que o projeto
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abrange a infraestrutura física das estradas, ruas e rodovias municipais, o setor de sinalização do
segmento turístico de Guararema, ainda ressaltou as dificuldades de encontrar lugares específicos
para embarque e desembarque e estacionamentos para ônibus de excursão. Na apresentação do
projeto, a mesma também propôs aos demais conselheiros a regulamentação da atuação dos
profissionais na execução das atividades turística no município, como por exemplo, o Guia de
Turismo. No projeto, a conselheira solicita apoio através de um decreto municipal, para a atuação do
profissional do Guia de Turismo, monitores e receptivo turístico na cidade, nos informou que
poderíamos nos basear nas leis já existentes nas estâncias de Campos do Jordão e Salesópolis, a
conselheira finaliza a apresentação dizendo o que se espera com o projeto, que o turismo receptivo
de Guararema seja desenvolvido com a participação de todas as esferas que trabalham de forma
direta ou indiretamente com o turismo e que o profissional de turismo receba o suporte para exercer
a função no município de forma regularizada, com a palavra a conselheira Maria Elizangela,
Representante da Administração Pública Vinculada ao Setor de Turismo, informou que já havia sido
feito um estudo de um projeto feito pela Coordenadoria de Turismo, sobre o estacionamento e
controle de fluxo de pessoas no município e se colocou a disposição para maiores esclarecimentos e
enriquecer ainda mais o projeto. O conselheiro Silvio Nunes, Representante dos Restaurantes,
Lanchonetes, Bares ou Similares, falou a respeito do controle do volume de grupos de excursões que
entram na cidade, e informou que alguns responsáveis por esses grupos ligam diretamente para o
seu estabelecimento e realizam o agendamento. No assunto dos PIT’S a conselheira Jamile,
Representante da Organização Não Governamental Ligado ao Meio Ambiente, ressaltou sobre o
modelo totens de informações Turísticas, na oportunidade o conselheiro Marcelo Mistrone,
Representante da Agência de Viagens e Serviços de Receptivo Turístico falou sobre o PROTUR de
Salesópolis em que os empresários adotaram os PIT’s, através de uma concessão de uso. O
Presidente Marlon, solicitou a Secretária Elica que agende uma visita com os responsáveis para
entender o procedimento que adotaram com os postos de informações Turísticas. A Secretária Elica
realizou a divulgação do Curso de Atendimento ao Cliente realizado pelo Ministério do Turismo
através do Canal “Brasil de Braços Abertos”, onde ressaltou a importância da qualificação daqueles
que trabalham no segmento turístico. Sobre o assunto Festival de Inverno, o Presidente informou
sobre o cancelamento do Evento, onde fez um parâmetro de como seria o evento e disse que foram
várias tentativas e formas, disse que o local solicitado, o Parque de Lazer Deoclesia conflitou com a
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Feira do Produtor Rural, o mesmo ainda ressaltou os demais conselheiros que houve outra tentativa
de locação de um espaço particular, porém os altos custos de locação e infraestrutura a realização do
evento ficou inviável, a conselheira Roseli perguntou ao Presidente como ficaria a realização dos
próximos eventos, visto que o Presidente informou a negativa do oficio enviado ao Gabinete do
Prefeito, solicitando bonecos de neve a ser utilizado no período do evento, o Presidente ainda
informou que fará uma solicitação para colocação de mesas para os comerciantes do calçadão, o
Presidente passou a palavra para o convidado João Figueiredo que contou que o “Festival de Sabores
de Guararema”, nasceu durante o Encontro de Chefs realizado no ano passado no “Guararema
Parque Hotel” que o evento veio para somar ao Festival de Inverno, informou sobre a realização de
intervenções musicais, em cidades vizinhas e em São Paulo. Com a palavra, o Presidente apresentou
o convidado Henrique do comercial da TV diário, por sua vez fez a apresentação sobre o projeto
“Destino Guararema”, um projeto que em outra gestão do conselho já havia sido apresentado, fez a
proposta de divulgação de Guararema por Segmentos Turísticos e solicitou sugestão dos conselheiros
para serem acrescentadas ao projeto, onde se levantou a questão dos conselheiros de como se daria
à adesão do projeto pelos comerciantes, onde o Presidente Marlon disse que poderia ser usado o
CNPJ da Associação Comercial de Guararema e essa seria uma conversa com os comerciantes.
Finalizando o Presidente Marlon fez um convite aos conselheiros e convidados para Festa do Divino
sobre a tradição do afogado realizado pela família do Conselheiro Silvio. No assunto Festival de
Orquídeas, o conselheiro Eduardo, Representante dos meios de Hospedagem pediu a palavra para
falou um pouco do projeto realizado em parceria com o convidado Roberto da Orquidácea, GPH e
Guararema Web TV, um projeto social em prol do esporte, o conselheiro ressaltou que o projeto está
em andamento. Não havendo mais nada a tratar, a reunião encerrou-se às 20h15. A 12ª Reunião
Ordinária ficou marcada para o dia 04 de julho de 2018, às 18h:00 no Auditório da Secretaria
Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico. A pauta será encaminhada por e-mail com
antecedência, para melhor aproveitamento da reunião. Eu, Elica Aparecida Faustino, Secretária
Executiva 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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Elica Aparecida Faustino
Secretária Executiva do COMTUR

Marlon Rodrigues do Nascimento
Presidente do COMTUR
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LISTA DE PRESENÇA – 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 06/06/2018
NOME

ASSINATURA

1- Elica Aparecida Faustino

Presente

2- Maria Elizângela Barbosa Benitez

Presente

3- Luciana Patricia de Souza

Ausente

4- Claudia Souza Guidi Diogo

Ausente

5- Ricardo Moscatelli

Ausente

6- Fernando Cubas de Souza M. Arruda

Ausente

7- Monalisa de Fátima Siqueira Ventura

Presente

8- Natalia Campagnoli dos Santos

Ausente

9- Marlon Rodrigues do Nascimento

Presente

10- João Lourenço Veríssimo

Ausente

11- Eduardo Teodoro Sanches Silva

Presente

12- Lourdes Aparecida de Melo Silva

Ausente

13- Sílvio Nunes

Presente

14- João Guilherme Mascarenhas

Ausente

15- Marcelo Silveira Mistroni

Presente

16- Pablo Henrique Benitez Hardt

Ausente

17- Seila Scherma

Ausente

18- José Carlos Rosa de Siqueira Junior

Ausente

19- Robson Miranda Carneiro

Ausente

20- Dennis Buzon Rosa

Ausente

21- Roseli Fatima Morici Liessi

Presente
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22- Claudio de Souza

Ausente

23- Sheila Aparecida da Silva

Presente

24- Rayssa Ferreira Picado

Ausente

25- Rafael de Souza Bueno Alves

Ausente

26- Ederson Henrique Fungaro Cares

Ausente

27- Jamile Giudice de Faria

Presente

28- Eliseu Nogueira Firvêda

Ausente

29- Sidnei Panegassi

Presente

30- Eduardo Yoshiaki Ikawa

Ausente
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CONVIDADOS
NOME

EMPREENDIMENTO/SETOR

Alessandra Vargas L. G. Ferreira

Morador

Edson Raymundo Ferreira

Morador

Henrique Carvalho

TV Diário/ Comunicação

Thiago Ruiz Azevedo

TV Diário/ Comunicação

Giancarlo Cipolla

TV Diário/ Comunicação

João Augusto Figueiredo

Guararema Web TV

Roberto Giorchino

Orquidácea

Sebastião Ripper

Água da Onça

Hamilton L.

Convidado

ASSINATURA

