Conselho Municipal de Turismo - COMTUR
Ata da Reunião – Referente ao Mês de Junho de 2013

Aos três dias do mês de junho de dois mil e treze as dezesseis 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 os cumprimentos do presidente eleito Ernesto Quissak,
que após a leitura da ata de eleição com a assinatura de todos os presentes,
o Secretário Célio tomou a palavra e falou sobre a visita ao Governador do
Estado de São Paulo juntamente com o Senhor Prefeito Francisco Carlos, o
Arcebispo de Aparecida Dom Raymundo Damasceno, os prefeitos de
Aparecida e Potim que foram tratar sobre a visita do Papa Francisco em
nossa região no dia vinte e cinco de julho de dois mil e treze. Naquela
oportunidade foi solicitado ao Governador apoio quanto à segurança, além
da solicitação para incrementar o Santuário de Frei Galvão no sentido da
negociação com a família Byinton para doar a área do Santuário para a
Arquidiocese e aproveitar a visita do Papa para abençoar o documento.
Outra solicitação feita ao Governador é a inserção do município no DADE.
O presidente assume a palavra para expor os tópicos da presente reunião:
Simpósio de Turismo, Parcerias com entidades e curso de línguas e cobra
sobre o questionamento “O que cada um dos presentes pensa sobre o
turismo de Guaratinguetá”, sendo que dos presentes somente os
representantes da Casa do Artesão e da Sociedade amigos e bairro
responderam. O presidente informa ainda que tendo em vista ter assumido a
presidência do COMTUR a vaga do representante da OESG ficara vaga, pois
neste caso, ele como presidente não teria direito a voto, ficando a OESG
representada pelo Senhor Distéfano Bastos Marcelo, nada havendo a opor
por partes dos presentes quanto ao representante da OESG, ele passa a
fazer parte.
O presidente fala ainda da necessidade de reiterar convites aos membros
que não estão participando. O presidente solicita para que seja encaminhado
a Câmara Municipal, ofício para indicar um representante para fazer parte
das reuniões. Sugere que haja uma discussão entre a Prefeitura e a OESG
para definir qual a melhor data para o desfile das escolas de samba e sugere
a criação de um grupo de trabalho para analisar os prós e contras para
melhoria dos desfiles das escolas de samba e sugere que o Senhor Mário de
Oliveira e o Senhor Distéfano Bastos faça pare desse grupo. O Secretario

Célio indica o Senhor Antônio Carlos Vieira dos Santos (Tilica) para fazer
parte desta comissão.
O Secretario Célio informa sobre a indicação dos membros para fazer parte
da COMCAR (Comissão de Carnaval).
O presidente sugere também a criação de um grupo legislativo para rever
toda a legislação do COMTUR e sugere uma nova redação, fazendo parte
deste grupo os Senhores Edmundo da Secretaria de Cultura, Professor
Carrocci e o Presidente Ernesto Quissak.
Entrando na pauta da reunião sobre o Simpósio do Turismo sugere que seja
realizado para discutir assuntos sobre o Turismo. O Secretario Célio sugere
que seja realizado na Câmara Municipal. O Sr. Edmundo da Cultura fala
sobre a falta da presença da policia militar no COMTUR e o presidente
solicita que seja encaminhado um oficio para a Policia Militar e Policia Civil
formalizando o convite. O Márcio da Associação dos Guias reforça a
necessidade da participação de um membro da igreja representando o
Turismo Religioso. A Senhora Thereza Maia entende que não há
necessidade de convidar um representante do Turismo religioso, pois como
disse o presidente o estado é laico. O Mário de Oliveira fala que como há
necessidade de investimento no entorno do Santuário de Frei Galvão, ele vê
com bons olhos a participação de um Padre do Santuário. O presidente
informa que a reunião do conselho é pública e que qualquer pessoa pode
participar com palavras, mas não com voto.
O presidente questiona sobre qual a melhor data para fazer o Simpósio do
Turismo e o Secretario Célio fala sobre se realizar um ciclo de debates de
atividades sobre o turismo a partir de Agosto com duração de dois dias, fala
também da necessidade da cadeia de Turismo existir e que isso não é papel
da Prefeitura; Como hoje a cadeia não acontece a cobrança recai toda sobre
o poder público. O senhor Edmundo fala sobre sua experiência em São José
dos Campos - SP, quando debateu assuntos sobre os parques. O presidente
questiona a parceria do SEBRAE na comissão. O Secretario Célio informa
que o SEBRAE desenvolve o Circuito Religioso e que tem condições
técnicas e financeiras e que é o elo entre o poder publico e os empresários, e
que apesar do Circuito não estar funcionando com sustentabilidade é
produtivo chamar um representante do SEBRAE. Solicita enviar oficio
convidando um representante do SEBRAE para a próxima reunião.
O presidente diz que em relação aos cursos de inglês e espanhol o SEBRAE
também poderá ajudar pelas informações constantes no site. O Márcio da
Associação de Guias informa que o Ministério de Turismo oferece cursos
virtuais de idiomas voltados para diversos segmentos. O presidente pede
que ele pesquise sobre o assunto para na próxima reunião discutir as
diretrizes do curso.
Pauta para a próxima reunião: Ouvir o grupo de trabalho sobre a melhor data
do carnaval; Ouvir o grupo de trabalho da reformulação legislativa do
COMTUR; Ouvir um representa do SEBRAE sobre a idéia de Turismo em

Guaratinguetá, em seguida o presidente franqueou a palavra e marcou a
próxima reunião para o dia primeiro de julho as dezesseis horas na
Secretaria de Turismo. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a
presente reunião às 18:00 horas.
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