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

Ao quinto dia do mês de agosto de dois mil e treze as dezesseis horas e dez
minutos, 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 civil e do Poder Público.
O início dos trabalhos se deu com os cumprimentos do presidente Ernesto
Quissak. Após a leitura da ata para os presentes, o conselheiro Sr. Célio
Leite justificou a ausência da cidade de Guaratinguetá no Salão São Paulo
Turismo dizendo que no início do ano as cidades do Circuito Religioso
fizeram uma programação de participação em feiras e que no caso desta
especialmente, todas as cidades iriam se reunir e dividir o preço do stand
que seria entorno de R$6.000,00 (seis mil reais). Porém próximo ao evento
as cidade não demonstraram interesse e Guaratinguetá não teria condições
de arcar sozinha com o custo. O conselheiro Sr. Célio Leite lembrou que a
cidade participou da 36ª AVIESTUR na cidade de Holambra – SP e Bote Fé Jornada Mundial da Juventude na cidade do Rio de Janeiro – RJ.
Exceto o esclarecimento do Sr. Célio, não houve sugestões sobre a ata
referente ao mês passado, que foi aprovada com as devidas retificações.
O presidente Sr. Ernesto tomou a palavra novamente e relembra dos dois
grupos de estudos e diz que o Sr. Bastos fará um questionário para ser
aplicado em relação aos “Flanelinhas”. O presidente menciona que em
conversa com a Senhora Secretária de Educação Neuza Bedaque, há
diversas posturas a serem tomadas sendo uma utilizando de fato a lei e outra
fazendo um estudo para ver o ‘perfil’ dos “Flanelinhas”, isso porque tal
questão se revela mesmo como um “problema o social” a ser devidamente
estudado e encaminhado. Ele diz ainda que é preciso consultar os
comerciantes sobre esta situação dos “Flanelinhas”, assim como, oficiar aos
órgãos competentes buscando maiores subsídios hábeis a melhor informar o
COMTUR sobre o tema.
A reunião contou também com a presença do 1º Sargento Marco Aurélio
Ribeiro dos Santos, representando a Polícia Militar de Guaratinguetá, que
prestou vários esclarecimentos sobre o tema dos “Flanelinhas”. Ele diz que
atualmente há um cadastro de “Flanelinhas” em Guaratinguetá, citou

inclusive o fato de que no dia 05-08-13 (cinco de agosto de dois mil e treze)
durante seu expediente ele encontrou um “Flanelinha” desconhecido, e
solicitou seus documentos, constatando que ele era da cidade de Lorena –
SP. Assim sendo, ele solicitou que o cidadão tomasse a condução para sua
cidade de origem, o que efetivamente foi feito. O Sargento ainda diz que há
um inquérito público em aberto com a participação de um grupo do poder
público e sociedade civil, inclusive com a presença do Senhor Promotor Dr.
Gilberto Cabett Júnior. Refere o Sargento que, infelizmente, os participantes
do grupo se comprometeram a fazerem reuniões mensais sobre o tema dos
“Flanelinhas”, visando solucionar a questão, mas que depois de maio não
houve mais nenhuma reunião. Ele diz que vale lembrar que há uma ação
social para os “Flanelinhas” onde há corte de cabelo por exemplo e o
cadastramento dos mesmos para que saibam que estão sendo
acompanhados e monitorados. Além disso, diz que não se trata de uma
situação incontrolável mas é preciso agir efetivamente, como por exemplo,
como ocorreu com o problema de perturbação sonora nas Avenidas
Juscelino Kubitschek (J.K) e João Pessoa que foi solucionado através
de uma ação conjunta da policia militar, promotoria e comerciantes.
O representante da Polícia Civil, o Senhor Investigador Mário Luís dos
Santos diz que tem muito prestígio da Policia Militar e comenta sobre
as ocorrências em geral. Diz também que a sociedade, o comércio e
nós, temos que ser parceiros da Policia Militar; menciona, ainda, que a
legislação é ampla, mas não é aplicada. Ele lembra que Guaratinguetá
conta com Delegacia Seccional e responde por mais 09 (nove)
municípios. Ele diz também que a Cadeia de Guaratinguetá se
transformou em um “Centro Provisório” recebendo presos de diversos
municípios. Por fim, Sr. Mário dos Santos assume o compromisso de
ajudar sempre que necessário.
O conselheiro Sr. Edmundo Carvalho, representante da Secretaria de
Cultura, sugere que a Policia Militar e a Policia Civil façam Relatórios
sobre o caso dos “Flanelinhas”, que ao depois, juntamente com o
Relatório do COMTUR, poderão ser encaminhados para o Senhor
Prefeito Municipal e o Senhor Promotor de Justiça, indicando nossos
estudos e sugestões.
O Conselheiro Sr. Célio Leite acrescenta que é importante anexar aos
relatórios nossas Atas sobre o tema, encaminhando também esse
material para o CONSEG, que está vinculado com essa questão.
O Presidente fez uso da palavra e indicou que foram proveitosas as
colocações e diz que é necessária uma mudança em relação aos
“Flanelinhas” pois eles se revelam como uma questão social ainda insolúvel
e a atuação dos mesmos, nos moldes atuais, impacta no Turismo local. Ele

questiona então que poderíamos estudar a implantação de “Zona Azul” ou de
“Parquímetros”. Refere ainda que em várias outras cidades essas medidas
deram certo e que Guaratinguetá tem capacidade para isso.
Além disso, apresentou uma minuta de um “Projeto de Lei Municipal” relativo
ao FUMTUR, que foi submetido aos presentes e arquivado nesta Secretaria,
sugerindo, ainda, que dentro da pauta para próxima reunião possamos incluir
a análise da Legislação do Turismo atualmente vigente em Guaratinguetá.
Após a leitura da minuta o conselheiro Sr. Edmundo Carvalho diz que o
FUMTUR será um incentivo para forçar os municípios a darem recursos as
áreas como turismo e cultura.
O Conselheiro Sr. Célio Leite diz que há necessidade de que todos os
setores envolvidos com a questão sejam solidariamente responsáveis. Nossa
cultura diz que o peso do poder publico é muito grande enquanto o privado e
particular não. O FUMTUR é importante para mostrar para a sociedade que o
Turismo precisa ser fomentado também por iniciativa da própria sociedade. O
Presidente agradece as palavras e diz que o material preliminar relativo à
minuta de “Projeto de Lei” do FUMTUR será disponibilizado em cópia digital
(via email) para os Conselheiros e o original ficará arquivado no COMTUR. O
Presidente solicita que o conselheiro Sr. Márcio, representante da
Associação de Guias, reporte aos demais Conselheiros presentes como
transcorreu a recepção dos jovens da Jornada Mundial da Juventude.
O Sr. Márcio lembra que foram 5.000 (cinco mil) jovens de uma única
agência que passaram pela cidade e diz que foi muito bom ter a Estação
Ferroviária de Guaratinguetá como embarque e desembarque e até mesmo
aproveita para solicitar ao Conselheiro e Secretário Municipal de Turismo Sr.
Célio Leite para que esta ação seja usada nos finais de semana, pois foi de
ótimo proveito para o trânsito e para os comerciantes. Ele lembra também
que no período em que os guias ficaram na praça da Estação um deles foi
furtado “provavelmente por um dos flanelinhas que ficam ali”.
O Sargento Marco Aurélio disse que o fluxo de turistas em Guaratinguetá
está aumentando cada vez mais e indica que o estacionamento do Santuário
Frei Galvão está precário, por conta de não dispor de pavimentação, e “que
se chover não passa”.
O Conselheiro Sr. Célio Leite comenta sobre a retirada da Estátua de Frei
Galvão e que aos seus olhos foi muito bom. Indica ainda que o retorno da
mesma deve ser dia 25 de outubro e provavelmente irá para o Santuário de
Frei Galvão e será coordenado pela Arquidiocese, mais propriamente pelo
Cardeal Dom Raymundo Damasceno Assis que a médio prazo o Santuário
estará apto para receber os turistas pois haverá uma parceria da
Arquidiocese e a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá.

O presidente abre a palavra para os conselheiros para a pauta da próxima
reunião.
O Sr. Célio Leite sugere que se envie um oficio convite ao Presidente da
CUNHATUR para compartilhar suas idéias com o COMTUR.
O Presidente solicita à Secretaria do COMTUR que providencie a redação e
encaminhamento de Ofícios ao Promotor de Justiça Dr. Gilberto Cabett
Júnior; à Promoção Social e à OESG (solicitando o calendário de eventos de
todas as escolas inclusive eventos da OESG).
Por derradeiro, o Presidente indica a Pauta para a próxima reunião, a saber:
- Leitura e votação da Ata da Reunião anterior
- Leitura do Parecer do Grupo do Carnaval
- Leitura do Parecer do Grupo de Legislação
- Continuação dos debates sobre a questão dos “Flanelinhas”
- Debates sobre a questão da “Estátua de Frei Galvão”
- Pauta da Secretaria Municipal de Turismo de Guaratinguetá
Por fim, o Presidente marcou a próxima reunião para o dia dois de setembro
as dezesseis horas na Secretaria de Turismo. Nada mais havendo a tratar,
deu-se por encerrada a presente reunião às 17:35 horas.
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