Conselho Municipal de Turismo de Guaratinguetá – COMTUR

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

A reunião se iniciou as 16h25 com a Presidente Clarice Fonseca dizendo que
não será possível realizar a votação para vice presidência por falta de quorum.
Inobstante, aproveita o ensejo para convidar o Conselheiro Cristino para cogitar
sua disponibilidade para ocupar o cargo vago, no que o Conselheiro assentiu,
sendo certo que na próxima reunião será submetida a sugestão aos demais
Conselheiros, e havendo votação e confirmação, será dada posse ao VicePresidente.
Logo após, a Presidente Clarice fez a leitura das atas de março e abril e abriu a
palavra para os demais. A artista plástica Denise Poeta, que participou pela
primeira vez da reunião do conselho, disse que tem projetos para o Turismo e
Cultura com cartilhas, livros, etc. A Conselheira Aparecida disse que através do
Secretário de Cultura Flávio, há uma empresária que está com interesse em
promover a cultura através de teatro e que está buscando apoio junto a Casa
do

Artesão.

A Presidente Clarice sugeriu que Denise entre em contato com os Secretários
de Turismo e Cultura para apresentar seus trabalhos. O Conselheiro Cristino
diz que Guaratinguetá tem condições de abraçar não só o turismo religioso e
cultural.
Em relação ao item 3 da pauta, a Presidente Clarice disse que a divisão de
grupos de trabalhos ficará para a próxima reunião

devido ao quorum. Ela

disse, ainda, que irá adicionar os Conselheiros ao grupo do Facebook para dar
início a um bate-papo. Em seguida, falou sobre a Semana do Turismo e
relembra que não haverá turma na ETEC. Também fala da importância desta
semana

para

a

comunidade.

A Guia de Turismo Angela Cristina relembra do programa da Rota São Paulo e
diz que quando passou por Guaratinguetá praticamente não houve procura. O
Conselheiro Cristino

diz que o departamento de trânsito ficou sabendo de

última hora, por isso não tinha agentes de trânsito no local; diz também que

houve falta de divulgação. A Presidente Clarice pede a opinião dos
conselheiros do que pode ser feito no Posto de Informação Turística (PIT). A
guia de turismo Angela menciona todos os pontos negativos do PIT sendo eles:
falta de água, umidade, falta de sinalização, falta de limpeza e etc. Ela
questionou se os taxistas tem a chave do banheiro e lembra que nos dias que
vieram uma grande romaria foi um caos. O Adriano Pereira representando a
Agência de Turismo sugere terceirizar os atendentes do PIT. O Conselheiro
Cristino sugere uma parceria da Prefeitura com a AGCTUR, onde haverá
turnos de guias e limpeza e manutenção constante por parte da Prefeitura.
Além disso, uma parceria com a Associação Comercial, pois o Pit é uma
referência

para

divulgação

(informação

boca

a

boca).

A Presidente Clarice pergunta para o Conselheiro Cristino o que pode ser feito
em relação ao grande fluxo de ônibus de turismo principalmente aos finais de
semana. O Conselheiro Cristino diz que falta apoio dos próprios agentes e
sugere que seja feito uma reunião com o secretário de trânsito para tratar este
assunto bem como a instrução para os agentes de trânsito. A Guia de Turismo
Ângela sugere também levar o turismo nas escolas, pois através dos filhos
podemos atingir os pais da importância do turismo para a cidade.
Em seguida a Presidente Clarice marcou a próxima reunião para o dia onze de
junho as dezesseis horas na Secretaria de Turismo. Nada mais havendo a
tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 17:40 horas.

CLARICE FONSECA
Presidente do COMTUR

CÉLIO LEITE
Secretário do COMTUR

