Conselho Municipal de Turismo de Guaratinguetá - COMTUR
Ata da Reunião Ordinária – Referente ao Mês de Fevereiro de 2014
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze as dezesseis horas e
quinze 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.
Foi feito um lembrete do que havia sido falado na reunião do mês anterior, como por
exemplo, a vacância do Vice-presidente na qual deve ser verificado o coro para a
eleição. Ele ainda sugere que conselheiro Luiz Roberto Carroci assumisse o cargo,
porém, ele recusou. Desta forma Seu Carroci sugeriu dois nomes para a vicepresidência do COMTUR: Ricardo ou conselheiro Edmundo.
Sendo assim, a vacância do cargo ficou para a próxima reunião. O Presidente
Ernesto Quissak pediu para que a Gabriela fizesse um levantamento dos
conselheiros do COMTUR e a lista de presença de quem ainda participa da reunião.
Ele relembra da importância do Plano Diretório do Turismo e sobre a criação de um
simpósio em Guaratinguetá para discutir sobre o Turismo. Em relação ao DADE foi
reforçado mais uma vez que para que o dinheiro do DADE seja de fato utilizado na
cidade, é necessária a criação de projetos turísticos. Gustavo Vital sugeriu que fosse
cobrada a entrada nas cachoeiras do Gomeral e que alguns projetos anteriores
ficaram parados e caíram no esquecimento.
O conselheiro Lino sugeriu que fossem disponibilizados cursos rápidos para a
população, pois os guaratinguetaense precisam se conscientizar da importância do
Turismo. Ele também citou a existência da Associação do Gomeral, e que o 11º ano
do Festival da Truta será antecipado esse ano (06,07 e 08/06) por conta das férias
escolares e da Copa do Mundo. A Associação do Gomeral quer profissionalizar a
festa e pede o apoio da Secretaria de Turismo. Lino ressaltou que a necessidade
atual do Gomeral é de pelo menos 3 pousadas no local.
Após a discussão entre os conselheiros o Presidente fez a leitura do projeto (segue
anexo) elaborado pela AGCTUR sobre a 1ª Semana do Turismo 05/05/14 à
11/05/2014 em Guaratinguetá. Aproveitando o momento lembrou que em menos de
1 ano, foram feitos 3 grandes hotéis. Outra solicitação da AGCTUR foi reiterar o
pedido de lixeiras, bebedouros e ventiladores do PIT.
Terezinha de Jesus questionou por que a Casa do Artesão não recebe a atenção da
prefeitura nos roteiros turísticos e consequentemente a visita de turistas.
Por fim, o presidente Ernesto Quissak confirma o recebimento do ofício (segue
anexo) da substituição da suplente de Marcio Pereira, Tereza Linhares por Clarice
Fonseca (ofício 023/14).
Em seguida o presidente Ernesto Quissak marcou a próxima reunião para o dia doze
de março as dezesseis horas na Secretaria de Turismo. Nada mais havendo a tratar,
deu-se por encerrada a presente reunião às 17:30 horas.
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