
Conselho Municipal de Turismo de Guaratinguetá - COMTUR

Ata da Reunião Ordinária – Referente ao Mês de Março de 2014

Aos doze dias do mês de março de dois mil e quatorze as dezesseis horas e trinta e 
cinco 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 e 
a leitura da ata anterior para os presentes. Logo após ele menciona que nesta data, 
como já amplamente divulgado anteriormente, será realizada a eleição do novo vice-
presidente,  em  vista  da  vacância  do  cargo  e  em  atendimento  à  Lei  3208  de 
15/12/1997. No mesmo ensejo, relembra a importância do cargo de vice-presidente 
e menciona que em breve ele irá proceder sua desincompatibilização, afastando-se 
desta presidência, em vista da sua pré-candidatura à Deputado Estadual tendo em 
vistas o pleito eleitoral deste ano. Também refere que quorum de nossas reuniões 
poderia estar melhor e solicita que sejam enviados novos ofícios para as entidades 
que  tem  representação  no  COMTUR,  indicando  o  nome  dos  conselheiros 
respectivos, para que os mesmos venham às reuniões, pois a lei que diz que caso o 
titular e o suplente não comparecerem à 3 (três) reuniões consecutivas, os mesmos 
serão excluídos automaticamente.  O presidente abre a palavra aos conselheiros 
solicitando sugestões de nomes para a Vice presidência.
A conselheira  Aparecida  representando  a  Casa  do  Artesão  sugere  os  Guias.  A 
conselheira Clarice se coloca a disposição e diz que embora não tenha experiência 
prática no COMTUR como os demais, ela tem tempo e muita vontade de fazer o 
turismo.
O conselheiro Luiz  Roberto Carroci  apoia a conselheira Clarice e menciona sua 
competência relacionando a parte teórica com a vivência sendo um bom casamento. 
Ele ainda agradece a todos e diz que continua apenas como conselheiro.
O conselheiro Bastos diz que não poderá assumi o cargo devido ao compromisso 
com a OESG.
O Secretário e Conselheiro Célio diz que para o bom funcionamento do COMTUR 
opta por não se colocar como Presidente ou Vice Presidente, pois é o Secretário de 
Turismo do município. Deste modo, tal isenção, lhe permite dialogar sem obstáculos, 
sempre em parceria. 
Ouvidos portanto todos os conselheiros presentes, e todos opinando unanimemente 
em prol da conselheira Clarice Fonseca, o presidente Ernesto Quissak aclamou, por 
unanimidade,  a  conselheira  Clarice  Fonseca  como  nova  Vice  Presidente  do 
COMTUR, dando-lhe posse no mesmo ato, e diz que como técnica em turismo, ela 
poderá ajudar muito, tanto no COMTUR quanto na Secretaria de Turismo. Ele ainda 
agradece ao Secretário Célio pelo espaço cedido, reforça o trabalho brilhante de 
Gabriela, agradece ao conselheiro Carroci pelas palavras e aos conselheiros pela 
votação.



Por fim, ao se tratar da última pauta da reunião, o conselheiro Célio diz que não 
pôde participar das últimas reuniões devido ao Carnaval. Diz também que o trabalho 
continua principalmente  em relação a  Estância  Turística  que ainda precisa ser 
aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que em breve o 
Prefeito juntamente com uma comitiva estaria indo até a Assembleia para reforçar o 
pedido. Mesmo assim há um médio prazo para a cidade crescer e que sem isso 
ficaremos da mesma maneira pois dependemos de recursos próprios, o que limita 
muito o desenvolvimento do Turismo em Guaratinguetá.  O conselheiro  Célio diz 
também que com muito esforço e muita luta a Secretaria de Turismo e a OESG 
conseguiram resgatar o espírito do carnaval na cidade e reordenar o carnaval por 
meio  de  critérios  claros  para  o  evento,  pois  anteriormente  havia  uma  certa 
desorganização  na  programação  do  carnaval.  Neste  ano  foram  estabelecidos 
horários por exemplo, nos blocos de embalo, bem como a mudança no itinerário da 
Banda Mole que para alegria de uns e tristezas de outros, foi um sucesso com mais 
de 20 mil pessoas, com a presença eficaz da Polícia e sem incidentes ou confusões. 
Houve também a mudança dos desfiles das escolas de samba para 2 (dois) dias, e 
as pessoas lotaram as arquibancadas, até tendo em conta que o preço do ingresso 
foi bem acessível e justo. Porém é preciso dizer uma falha que foi no sentido de não 
solicitar transporte urbano ao término dos desfiles. Ainda em relação a eventos, o 
conselheiro Célio diz que este ano a Expo Guará não será feita pela Prefeitura 
Municipal de Guaratinguetá e sim pela Associação Agropecuária e Sindicato Rural. 
Entretanto a Prefeitura será parceira, tanto que liberou de custos a utilização do 
Recinto de Exposições para a Expo Guará. A mesma ideia será aplicada no Festival 
da Truta no Gomeral, de maneira que a comunidade se fortaleça a cada dia e fique 
menos dependente da Prefeitura. O próximo passo será a OESG também ter sua 
independência, para que ela também se fortaleça.
O presidente Ernesto leu no Jornal Atos sobre o Carnaval com a informação de que 
foi o Carnaval mais violento do Vale com 3 (três) mortes, sendo certo que tal notícia, 
como foi dada, pode passar a impressão ao leitor que as mortes ocorreram por conta 
do Carnaval. Porém, ele deixa claro que as mortes não foram relacionadas com o 
carnaval, sendo que ao que se sabe uma foi devida a um “acerto de contas”, sendo 
o falecido inclusive de outro município, e outras duas no bairro do Alto das Almas e 
na Rodoviária, por motivos alheios ao Carnaval. Aproveitando o ensejo, ele sugere 
ao conselheiro Célio que as dispersões dos Blocos e do “Trio Elétrico”, seja sempre 
feita no sentido Nova Guará e não na cabeceira da ponte velha, para evitar grandes 
aglomerações, pois ali já se acumulam pessoas em grande número em função dos 
bares  e  restaurantes,  o  que  dificulta  sobremaneira  o  trabalho  de  segurança  da 
Polícia.
A conselheira Aparecida pergunta ao conselheiro Célio se é verdade que os artesãos 
irão voltar para a ponte velha. O conselheiro Célio diz que não e que a Prefeitura 
pretende fazer um espaço com uma nova ambientação para convivência (em baixo) 
e mezanino na parte de cima para cafés, por exemplo.
A conselheira Clarice diz que tem trabalhos de conclusão de curso a disposição no 
Curso Técnico que poderá auxiliar nos projetos, por exemplo, na ponte velha.
Para encerrar, o presidente Ernesto pede que seja feito um ofício para o Jornal Atos 
esclarecendo que não há associação comprovada entre os homicídios ocorridos e o 
carnaval. Pede também que seja feito um ofício para a Prefeitura e Secretarias de 



Trânsito, de Obras, de Turismo e Polícias Civil e Militar e Bombeiros, para agradecer 
a  o  apoio  na  realização  do  Carnaval.  Ele  também pede  que  doravante  sejam 
regularmente publicados em jornal de grande circulação no município os editais de 
convocação das reuniões do COMTUR. O conselheiro Célio pede para encaminhar o 
projeto da Semana do Turismo feito pela Associação de Guias.
Em seguida o presidente Ernesto Quissak marcou a próxima reunião para o dia nove 
de abril às dezesseis horas na Secretaria de Turismo. Nada mais havendo a tratar, 
deu-se por encerrada a presente reunião às 17:40 horas.

   ERNESTO QUISSAK                             CELIO LUIS BATISTA LEITE
Presidente do COMTUR                   Secretário Municipal de Turismo e Lazer


