
Conselho Municipal de Turismo - COMTUR

Ata da Reunião – Referente ao Mês de Maio de 2013

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e treze as quinze horas, na 
Sede da Secretaria  de  Turismo,  localizada  na Estação  Ferroviária,  sito  à 
Praça Condessa de Frontin, número setenta e seis, foi realizada reunião 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 o agradecimento do atual Presidente o Sr. Carrocci. Na 
reunião  esteve  presente  o  Senhor  Nelson  Mathídios,  ex-prefeito  de 
Guaratinguetá,  que falou sobre a importância da reativação do COMTUR 
para que as coisas comecem acontecer na cidade. O Secretário Célio Leite 
disse que o DADE (Departamento de Apoio e Desenvolvimento as Estâncias) 
está criando novos critérios para a entrada e saída das cidades dentro do 
departamento e que um dos itens importantíssimos é um COMTUR atuante. 
O atual presidente do conselho, Sr. Carrocci, fala sobre a necessidade de 
escolher neste dia a nova presidência do COMTUR deixando aberto para as 
pessoas  se  candidatarem.  Célio  sugere  que  a  Secretaria  Municipal  de 
Turismo e Lazer faça parte do secretariado do conselho documentando e 
arquivando  propostas  e  projetos.  A  Senhora  Lucilene,  representante  da 
Associação Amigos do Bairro do Gomeral, diz que está a disposição no que 
puder  ajudar.  O  Senhor  Quissak  também  se  coloca  a  disposição  e 
exemplifica  o  carnaval  de  Guaratinguetá  como  um  produto  turístico  que 
precisa ser melhor trabalhado. Célio diz que o COMTUR é composto por um 
presidente, um vice presidente, um secretário, um assessor de imprensa e 
seus membros. O Sr. Carrocci sugere que o Sr. Quissak, representante das 
escolas  de  samba,  seja  eleito  como  novo  presidente  do  conselho. 
Agradecido Quissak aceita e pede que Célio Leite sugira o vice presidente. 
Célio  diz  que  o  COMTUR  ganha  força  com  a  participação  da  iniciativa 
privada  e  sugere  Fernanda,  representante  das  agências  de  viagens. 
Fernanda diz que já assumiu muitos compromissos anteriormente mas que 
está a disposição.  Quissak e Célio dizem que hoje está mais fácil  de se 
comunicar através dos meios eletrônicos, que a internet é super ágil. Célio é 
eleito como secretário do conselho e Mário de Oliveira como assessor de 
imprensa. O novo presidente sugere que as reuniões sejam realizadas uma 
vez por mês e que os demais contatos sejam feitos via email/internet. Sugere 
também que seja realizado um simpósio sobre turismo e que no final  do 
evento seja desenvolvido um relatório e após uma revisão do plano diretor. 
Célio diz  da importância de fazermos parcerias com o Sebrae e Gustavo 
sugere que seja realizada uma palestra dentro da ExpoGuará 2013 sobre 
turismo.  Célio  fala  que  o  projeto  que  a  Secretaria  de  Turismo  está 



desenvolvendo pelo Ministério do Turismo tem que ficar pronto até sexta-
feira (dia 17 de maio) e que sensibilização e acessibilidade devem constar no 
projeto.  Diz  que o  projeto  será  referente  a  contratação de uma empresa 
especializada  para  pesquisar  e  diagnosticar  o  fluxo  de  turistas  em 
Guaratinguetá.  Através  do  resultado  criar  um  banco  de  dados  com  os 
responsáveis  das  excursões  e  fomentar  a  atividade  turística  para  que  o 
visitante  permaneça  mais  tempo  na  cidade.  Gustavo  representante  das 
atividades esportivas e radicais sugere que seja criado um roteiro turístico 
dentro da cidade com mapa para que o visitante possa se localizar melhor. 
Carrocci fala que a cidade precisa ter um mapa turístico estilizado e que isso 
é  importantíssimo.  Diz  também que nosso desafio  é  envolver  a  iniciativa 
privada  no  desenvolvimento  e  criação  de  folheteria.  Mário,  assessor  de 
imprensa, diz que não podemos ficar dependendo da Prefeitura Municipal e 
sim  devemos  motivar  o  investidor.  Célio  completa  dizendo  que  a 
responsabilidade  da  Prefeitura  é  com  a  saúde,  educação  e  segurança. 
Gustavo  sugere  a  criação  de  cursos  de  línguas  como inglês  e  espanhol 
devido ao grande número de estrangeiros que a cidade está recebendo e os 
grandes  eventos  que  irão  acontecer  nos  próximos  meses.  Célio  diz  que 
precisamos focar no máximo três assuntos para cumprir de cada vez para 
que não nos perdemos no caminho. Quissak fixa uma data para as reuniões 
do  COMTUR:  toda  primeira  segunda-feira  de  cada  mês  e  diz  que  quer 
sensibilizar cada membro, que a tempestade de idéias seja feita pela internet 
e que criará pautas. Fernanda diz que encara o COMTUR como um projeto e 
diz que precisamos traçar  objetivos.  Quissak diz que precisamos traçar o 
perfil  do  turista,  revisar  o  plano  diretor  da  cidade  e  buscar  o  título  de 
estância.  Quissak  sugere  que  enviássemos  por  email  a  ele  o  que  cada 
membro espera e pensa sobre o turismo em Guaratinguetá. Após o envio 
das respostas o presidente vai compilar e trazer para a próxima reunião um 
único texto. O Senhor Carrocci agradece o período em que foi presidente e 
deseja  boa  sorte  ao  novo  presidente  e  a  nova  gestão.  Célio  retribui  o 
agradecimento dizendo que o período foi curto, porém muito proveitoso. O 
Presidente do COMTUR fala que as próximas reuniões serão dias 03 de 
Junho e 01 de Julho as dezesseis horas. Nada mais havendo a tratar, deu-se 
por encerrada a presente reunião às 17:00 horas.
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