Conselho Municipal de Turismo de Guaratinguetá - COMTUR
Ata da Reunião Ordinária – Referente ao Mês de Janeiro de 2014

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze as dezesseis horas e dez
minutos, na Sede da Secretaria de Turismo, localizada na Estação Ferroviária, sito à
Praça Condessa de Frontin, número setenta e seis, foi realizada reunião ordinária
para dar continuidade aos projetos do COMTUR, com a presença de diversos
representantes da sociedade privada e do Poder Público.
O início dos trabalhos se deu com os cumprimentos do presidente Ernesto Quissak,
que após a leitura da ata anterior para os presentes, passou a palavra ao Secretário
Célio Leite solicitando uma avaliação do ano de dois mil e treze.
O conselheiro e secretario Célio avalia como um ano produtivo, dizendo que não fez
tudo que gostaria, mas o que fez foi muito bom diante da dificuldade orçamentária,
reestruturação da equipe, etc. Ele relembra a visita do Governador Geraldo Alckmin
na qual assinou o projeto de Lei para que a cidade se torne Estância Turística e
também dizendo o quanto nos empenhamos, no entanto se trata mais de um
trabalho político, porém há possibilidade de ser reconhecida ainda este ano. Isso
resulta mais trabalho para o COMTUR que assessora a secretaria, pois irá auxiliar
na produção de projetos.
Outro desafio será o Carnaval que segundo o conselheiro Célio está nadando contra
uma corrente densa não por parte das escolas, mas por problemas internos. Porém
ressalta que está vencendo as batalhas que estão se apresentando. Ele relembra o
lançamento do CD com sambas enredos das escolas de samba e diz que este
projeto foi o melhor trabalho de cd talvez de todos os tempos, pois pela primeira vez
foi lançado antes do natal e também não foi usado dinheiro público exceto para
alimentação e transporte dos envolvidos. Aproveitando o momento, agradece ao
trabalho de toda a equipe pelo empenho.
Outro desafio será que os eventos deste ano não sejam realizados pela Secretaria
de Turismo e sim pela população (por meio de suas associações e entidades
representativas). A Secretaria terá a ‘função’ de auxiliar os eventos de maneira que
faz a população crescer e se fortalecer. Como exemplo cita o festival da truta que
para a realização dos próximos festivais foi criado uma Associação (a partir deste
ano) que organiza e planeja a festa.
Com este mesmo princípio o conselheiro Célio comenta sobre a intenção de projetos
que não foram aceitos envolvendo as escolas de samba de maneira que retornasse
o dinheiro para a própria escola. Ele lamenta não ter dado certo mas afirma que não
deixará de lutar.
Outro desafio será reformular o Plano Diretor de Turismo que é de extrema
necessidade. Para auxiliar nesta reformulação seria interessante a construção de um
Fórum de Turismo com duração de uma semana envolvendo empresários,
religiosos, guias, polícia, etc.

O presidente Ernesto agradece e diz que foram pertinentes as palavras do
conselheiro Célio. Ele também diz que o ideal, a médio prazo, é que as escolas de
samba “andem com as próprias pernas”, inobstante contarem sempre com o
indispensável apoio do Poder Público na realização da Cultura.
O conselheiro Márcio diz que participou do Plano Diretor de 2012 e sugeriu
aproveitar o mesmo, de forma a facilitar o trabalho.
O presidente Ernesto concorda com a sugestão do conselheiro Márcio, bem como a
sugestão do conselheiro Célio, no que pertine a criação de um Fórum de Turismo.
Após esta discussão, o presidente Ernesto comenta sobre o fato da Catedral de
Santo Antônio estar fechada aos finais de semana no período da tarde, em função
de furto que ali teria ocorrido. Então ele solicita ao conselheiro Márcio a cópia do
boletim de ocorrência sobre o furto para anexar ao ofício que será encaminhado a
Secretaria de Trânsito solicitando um agente de trânsito aos finais de semana das 12
as 16h em frente a Catedral e na Rua Pedro Marcondes.
O conselheiro Márcio comenta sobre a falta de agente de trânsito nas proximidades
da igreja e diz que talvez com a presença deles possa inibir estes atos e
principalmente auxiliar na organização do trânsito local.
Além disso, ele diz que é preciso conscientizar a população de que seremos
Estância Turística, de modo que entendam a importância do turismo na cidade.
O presidente Ernesto sugere um treinamento para agentes de transito e solicita um
ofício para a Secretaria de Trânsito pedindo a presença do Secretário para
conversar a respeito.
O conselheiro Márcio sugere que para haver uma participação maior nas reuniões
do COMTUR que a pauta da reunião seja publicada no Jornal Notícias.
Por fim, o Presidente solicita a mudança das datas de reuniões devido a um pedido
da Associação do Gomeral que realiza suas reuniões na primeira segunda do mês.
Deste modo, fica agendado para as segundas quartas-feiras do mês.
Em seguida o presidente Ernesto Quissak marcou a próxima reunião para o dia doze
de fevereiro as dezesseis horas na Secretaria de Turismo. Nada mais havendo a
tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 17:40 horas.
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