Conselho Municipal de Turismo de Guaratinguetá – COMTUR

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

A reunião se iniciou as 16h15. Não foi feita a leitura da ata anterior, pois a
responsável Gabriela está de férias e a mesma será lida na próxima reunião,
conjuntamente com a presente Ata. Ernesto Quissak fez um pequeno relato
sobre o carnaval para deixar os conselheiros que estavam vindo pela primeira
vez a par do que tinha se passado na reunião anterior. Disse que o balanço do
Carnaval foi positivo, especialmente tendo em conta que a sugestão do
COMTUR de que fosse o Carnaval realizado em dois dias foi aceita pela
Secretaria de Turismo e pelo Prefeitura Municipal e efetivamente implantada,
com sucesso, neste ano de 2014. Comentou sobre os recursos interpostos
pelas Escolas de Samba Bonecos Cobiçados e Embaixada do Morro, sendo
certo que o da primeira já foi julgado nas três instâncias administrativas da
OESG, sendo indeferido o pleito da Escolada de Samba Bonecos Cobiçados e
o da segunda Escola se encontra em nível judicial. Ernesto Quissak sugeriu
que para o próximo carnaval a cronometragem deve ser revista, visando evitar
dúvidas quanto ao tempo de desfile de cada qual das Escolas de Samba,
assim bem como o horário de início e término de cada desfile; para tanto
sugeriu que a partir de 2015, inclusive, sejam adotados relógios (cronômetros)
digitais estrategicamente posicionados na avenida (na concentração, ao centro
e na dispersão da avenida Carnaval) para que haja transparência das
informações e conhecimento de todos, podendo-se, inclusive, instalar
conjuntamente com os cronômetros digitais, câmeras digitais, com áudio e
vídeo, para documentar os fatos pertinentes à cronometragem de cada qual
das Escolas de Samba. O Conselheiro Pedro Candido da Silva Filho, (Polícia
Civil) indagou sobre a existência de legislação relativa ao COMTUR, solicitando
uma cópia deste material, o que foi deferido e ainda indicado que deveriam ser
extraídas cópias das leis pertinentes ao COMTUR para cada qual dos
Conselheiros.A seguir, Ernesto Quissak apresentou à Vice-Presidente Clarice
Fonseca
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Desincompatibilização/Afastamento tendo em vista as Eleições 2014 (que
segue em anexo), que lido e achado conforme, foi deferido pelo Conselho,
ficando portanto Ernesto Quissak desincompatibilizado e afastado de suas
funções e cargo junto ao COMTUR de Guaratinguetá nos termos do
Requerimento. No mesmo ato, foi dada posse à Vice-Presidente Clarice
Fonseca, como Presidente do COMTUR de Guaratinguetá. Na ausência do
Secretário de Turismo Célio Leite, o Conselheiro José Anísio Teixeira (pela
Secretaria de Turismo e Lazer) trouxe à reunião a informação que a “Expo
Guará” será terceirizada, ficando a cargo da Associação Agropecuária a
realização da mesma. A palavra foi aberta aos Conselheiros. O Conselheiro
Bastos (OESG) se colocou a disposição para auxiliar nos trabalhos do
COMTUR, como já vêm fazendo e reafirmou o que foi dito sobre o Carnaval em
Guaratinguetá. A Conselheira Alice Aparecida Bittencourt dos Santos
questionou a falta de “folders” turísticos na cidade, e que existe uma procura
muito grande desse material. Foi referido que o Secretário Célio Leite havia
informado sobre a falta de recursos para realizar esse trabalho (folheteria). O
Conselheiro Mário de Oliveira, do SAEG, lembrou sobre a importância da
Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito que completa 288 de existência,
ressaltando a importância da festa na questão turística e de grande valor
cultural para a cidade. Foi sugerido que fosse expedido um ofício
parabenizando os organizadores da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito,
o que foi acatado pelo Conselho, sendo deliberada a expedição do ofício em
questão. O Conselheiro Cabo Alves (Polícia Militar) ressaltou a falta de
acondicionamento no trânsito nos atrativos turísticos. A Presidente Clarice
lembrou sobre o problema de ônibus de turismo que são permitidos ficar
estacionados em frente à Catedral de Santo Antônio em dias de pouco
movimento, porém, em dias de grandes movimentos, os motoristas ficam “mal
acostumados”. O Conselheiro Mario de Oliveira sugeriu que a questão dos
ônibus de turismo e seu estacionamento seja objeto de legislação própria, a ser
expedida pela Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. O Conselheiro Pedro
sugeriu que houvesse maior divulgação das reuniões do COMTUR através das
mídias. Foi esclarecido que o COMTUR conta com página no Facebook e que
os editais de convocação para as reuniões do COMTUR deverão ser doravante
realizados também por meio de Jornal de grande circulação em Guaratinguetá.

Salientou que para ter uma evolução eficiente no Turismo da cidade deve-se
ater um Conselho de peso, presente e atuante. O Conselheiro Luis Antonio
(Hotel Royal) frisou sobre a importância de ter o primeiro Santo brasileiro em
Guaratinguetá. Término da reunião as 17h55.A próxima reunião ficou marcada
para dia 14/05 as 16h00.
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