
Conselho Municipal de Turismo de Guaratinguetá – COMTUR

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

A reunião se iniciou as 16h20 com a Presidente Clarice Fonseca agradecendo 
a  presença  de  todos  e  aproveitou  o  momento  para  pedir  aos  novos 
conselheiros  que  se  apresentassem,  sendo  eles:  Seu  Carroci  (Produtos 
Artesanais), Secretário Célio (Secretaria Municipal de Turismo e Lazer), Márcio 
(Associação  de  Guias),  Seu  Antônio  (Hotel  Royal  Class),  Domingos  Braga 
(Gruta  da  Gratidão),  Fátima  (Casa  do  Artesão),  Distéfano  Bastos  (OESG), 
Clarissa (AnimeGuará) e Thiago (Aerovalp). Logo após, a Presidente leu a ata 
e abriu a palavra aos presentes que apenas concordaram. O Sr.  Domingos 
reforçou a importância de levar o turismo para a Educação.  A Presidente fala 
sobre  a  vacância  na  vice  presidência  na  qual  menciona o  Cristino  como o 
candidato, no entanto ele não está presente mas a mesma diz que ele aceitou 
o convite.O conselheiro Márcio pergunta se algum dos presentes se interessam 
e se concordam com o convite feito ao Conselheiro Cristino, ninguém se opõe. 
Porem para oficializar é preciso a presença do conselheiro.
A segunda  pauta  da  reunião  é  em  relação  a  legislação  do  COMTUR  que 
precisa ser atualizada, pois a antiga possui diversas classes que não interessa 
e  outras  que  é  de  muita  importância,  como  por  exemplo  os  taxistas.  O 
conselheiro Carroci sugere que cada conselheiro leia a lei e dê sugestões para 
a próxima reunião. O conselheiro Célio lembra que há membros que não é 
necessário estar presente em todas as reuniões como, por exemplo, Polícia 
Militar, Bombeiro, etc.
A terceira pauta é sobre a ação para atrair os empresários local para a próxima 
reunião. A Presidente Clarice diz que foi com o conselheiro Márcio no setor de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, solicitar ao conselheiro 
Mário de Oliveira a atualização do logo do COMTUR e que está aguardando o 
novo designer.
O Sr. Domingo pergunta ao conselheiro Célio se já há projetos no aguardo da 
aprovação  do  Dade.  O  conselheiro  Célio  diz  que  tem  vários  tais  como  a 
recuperação do Recinto de Exposições, Rota Frei Galvão (caminho específico), 
Sinalização Turística, etc.
A Presidente Clarice diz que foi pessoalmente em algumas lojas e comenta a 
dificuldade  dos  empresários  em não  saberem o  que  é  o  COMTUR.  Deste 
modo, a Presidente foi até o SEBRAE e solicitou uma sala para as próximas 
reuniões,  pois  muitos  dos  emrpesários  acreditam  que  o  COMTUR  está 
diretamente ligado com a Prefeitura de modo a inibir os mesmos. Junto com o 
conselheiro  Márcio,  foi  até  a  Associação  Comercial  e  pediu  uma  lista  de 
empresários  voltada  diretamente  e  indiretamente  para  o  turismo.  A 
representante da Associação comercial (Márcia Molina) ofereceu um espaço na 
Revista (Empresário Moderno) para divulgar o COMTUR. O conselheiro Márcio 
diz que será um meio de unir os empresários. O conselheiro Antônio diz que o 
foco de Guaratinguetá é Frei  Galvão e diz que a cidade tem uma jóia que 
precisa ser lapidada, por exemplo a pílula de Frei Galvão (fé concreta). Ele diz 



que apresentou um projeto na época da beatificação do Frei Galvão que consta 
coloca  uma  placa  luminosa  na  Rodovia  Presidente  Dutra  para  chamar  a 
atenção dos viajantes, já que  se trata de uma rodovia ligando Rio de Janeiro, 
São Paulo e Minas Gerais.
A quarta pauta a Presidente Clarice sugere que tenha uma equipe para visitar 
os empresários, conversar pessoalmente e convidar especialmente cada um.
Por último, a quinta pauta é sobre uma palestra de atração dos conselheiros, e 
de empresário de Guaratinguetá e região. 
Por  fim,  a  Presidente  Clarice  pede  para  divulgar  no  Jornal  Notícias  a 
convocação da próxima reunião e solicita o envio de um ofício de convocação 
para  o  Comércio,  Varejista  e  Comunicação
Em  seguida  a  Presidente  Clarice  marcou  a  próxima  reunião  para  o  dia 
dezesseis  de julho as dezesseis  horas no SEBRAE. Nada mais havendo a 
tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 18:00 horas.
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