COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
GESTÃO 2017/2019
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
01 DE NOVEMBRO DE 2017
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;
- Análise, discussão e possível aprovação do Regimento Interno;
- Outros Assuntos.
DESENVOLVIMENTO

Ao primeiro dia do mês de novembro de 2017, às 18h20min, 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 em atendimento à Lei Municipal nº
3198, de 19 de abril de 2017, sendo esta secretariada pela Sra. Thalita Damaso de Lima que abriu a
reunião agradecendo a presença de todos. Considerando que a Ata da 4ª Reunião Ordinária realizada
em 04 de outubro de 2017 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 em reunião e assinada pelos Conselheiros presentes. O Presidente Marlon não
seguiu a pauta da reunião. A Sra. Maria Elizângela Barbosa Benitez, do Setor de Turismo da Secretaria
de Indústria, Comércio, Turismo e Agricultura falou sobre o 1º encontro do grupo de trabalho
formado na 4ª Reunião Ordinária, para discussão do “PIT” (Ponto de Informação Turística), onde
chegaram à conclusão de apresentar uma minuta de projeto através de um ofício do COMTUR, para
o Prefeito analisar e viabilizar essa solicitação. A Sra. Maria Elizângela leu na íntegra e mostrou a
todos o escopo de projeto realizado pela integrante do grupo Sra. Jamile Giudice, Representante de
Organização não Governamental ligado ao Meio Ambiente. Após a leitura, a mesma informou que
uma das possibilidades também, seria de fazer um PIT no Recanto do Américo, aproveitando a
reforma que acontecerá com a verba do convênio do Município de Interesse Turístico. Ressaltou
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sobre a importância de seguir com o projeto, da colaboração de todos na finalização do mesmo, e de
cobrar ao Prefeito e ao jurídico para a viabilização do mesmo. O Presidente vetou a ideia do grupo no
momento, onde justificou que o município tem algumas barreiras que impediriam o andamento do
projeto, como o próprio visual legal, além de outros conflitos entre o próprio comércio e sua
divulgação. O mesmo sugeriu a todos que antes de enviar o projeto conhecer bem as leis do
município e enviar um ofício ao Prefeito sondando sobre o assunto, antes do envio final do projeto.
O Presidente voltou com o assunto da Taxa de Turismo, taxa que muitos municípios turísticos
cobram em seus comércios, hotéis, balsas, entre outros meios e é repassado ao Fundo Municipal de
Turismo, inclusive que o COMTUR já apresentou um processo na gestão anterior, porém o mesmo foi
vetado pelo jurídico justificando que seria inconstitucional, e que na real situação precisamos voltar
com o assunto, e entender a razão de Guararema não poder criar essa taxa, sendo que outros
municípios possuem. O Sr. Ricardo Moscatelli, Representante da Administração Pública vinculada ao
Setor de Planejamento Urbano, Infraestrutura e Trânsito, deu a sugestão do Conselho criar uma
comissão e conversar com o Dr. Álvaro Ghiraldini, Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, para
tirar todas as dúvidas quanto à taxa. O mesmo se prontificou a participar da comissão, juntamente
com a Sra. Sheila Silva, Representante dos Guias e Monitores de Turismo, e o Sr. Sílvio Nunes,
Representante de Restaurantes, Lanchonetes, Bares, Cafeterias ou Similares. O Presidente sugeriu
que a comissão aproveitasse a reunião com o Dr. Álvaro para conversar a respeito de relógios
turísticos com telas digitais, com a ideia de abrir uma licitação para uma empresa explorar e
comercializar para o trade turístico. O convidado Sr. Humberto Signorini questionou o Presidente, se
não seria uma ideia futurística na atual situação, pois a sinalização turística de madeira que o
município possui já tem um valor considerável e nem todos aderiram, imagina um relógio digital. O
Presidente respondeu que o mesmo não havia entendido, pois esse relógio seria uma exploração por
concessão de uso, o que gerou uma manifestação negativa dos participantes. O Conselheiro Ricardo
Moscatelli alegou que não seria democrático dessa forma, pois quem tem mais dinheiro tomaria
conta da divulgação. O Conselheiro Pablo Benitez, Representante de Agências de Viagem e Serviços
de Receptivo Turístico, alegou que a ideia não se encaixa na política e regras do município. O
Presidente o interrompeu informando que o mesmo não tinha entendido a ideia, e deu o exemplo de
concessões de Parques, inclusive que cobram taxas para sua utilização. A convidada Sra. Elizângela
Benitez ressaltou que não adianta ter ideia se não for colocada no papel através de projetos e
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estudos, e começar de um ponto, pois até para abrir uma licitação para exploração de algo, tem que
se fazer um estudo para mostrar para as empresas que elas terão um retorno, e assim investirem. O
Conselheiro Pablo Benitez sugeriu a ideia de colocar em alguns pontos, displays divulgando o trade
turístico para o evento Guararema Cidade de Natal. O Presidente informou que não dá mais tempo
para fazer qualquer ação, inclusive é algo que tem que ser planejado. Devido à reunião ter se
dispersado em assuntos como o display, city tour da cachaça, eventos em Luís Carlos, o Presidente
direcionou novamente o assunto para a Taxa de Turismo, onde ressaltou que é o primeiro passo para
ser resolvido, e assim ter verba para execução das ideias e projetos. Não havendo mais nada a tratar,
a reunião encerrou-se às 19h30. A 6ª Reunião Ordinária ficou marcada para o dia 06 de dezembro de
2017, horário e data a definir. 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 Executiva do COMTUR

Marlon Rodrigues do Nascimento
Presidente do COMTUR
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LISTA DE PRESENÇA – 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 01/11/2017
NOME

ASSINATURA

1- Thalita Damaso de Lima

PRESENTE

2- Fernando Moreira de Moura

AUSENTE

3- Luciana Patricia de Souza

PRESENTE

4- Claudia Souza Guidi Diogo

AUSENTE

5- Ricardo Moscatelli

PRESENTE

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

AUSENTE

12- Lourdes Aparecida de Melo Silva

AUSENTE

13- Sílvio Nunes

PRESENTE

14- João Guilherme Mascarenhas

AUSENTE

15- Marcelo Silveira Mistroni

AUSENTE

16- Pablo Henrique Benitez Hardt

PRESENTE

17- Seila Scherma

AUSENTE

18- José Carlos Rosa de Siqueira Junior

AUSENTE

19- Robson Miranda Carneiro

AUSENTE

20- Dennis Buzon Rosa

PRESENTE

21- Roseli Fatima Morici Liessi

PRESENTE

22- Claudio de Souza

PRESENTE
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23- Sheila Aparecida da Silva

PRESENTE

24- Rayssa Ferreira Picado

AUSENTE

25- Rafael de Souza Bueno Alves

AUSENTE

26- Ederson Henrique Fungaro Cares

PRESENTE

27- Jamile Giudice de Faria

AUSENTE

28- Eliseu Nogueira Firvêda

PRESENTE

29- Sidnei Panegassi

PRESENTE

30- Eduardo Yoshiaki Ikawa

AUSENTE
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LISTA DE PRESENÇA – 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 01/11/2017
CONVIDADOS

EMPREENDIMENTO/SETOR

ASSINATURA

Setor de Turismo - Prefeitura

Maria Elizângela Barbosa Benitez

Sítio São Pedro

Vanda Liessi

Embutidos Veneza

Humberto Signorini

Sítio Bio Verde

Sônia Maria Búlio Pardinho

