Conselho Municipal de Turismo de Guaratinguetá - COMTUR
Ata da Reunião Ordinária – Referente ao Mês de Setembro de 2013

Ao segundo dia do mês de setembro 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 ordinária 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 Ernesto
Quissak, que após a leitura da ata anterior para os presentes, colocou-a em
votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. O presidente retomou
os debates sobre o Carnaval, referindo a possibilidade de serem feitas
oficinas culturais nas sedes das escolas de samba como de desenvolver o
Carnaval e gerar recursos para as agremiações. O Célio sugeriu para
modificar o calendário, pois o interesse da população vem diminuindo nos
últimos anos. Ele também diz que este ano, o que mais atraiu a população foi
o trio elétrico de São Luiz do Paraitinga, com cerca de 20 mil pessoas. Célio
menciona que irá iniciar um projeto para levar as crianças da rede municipal
de ensino para dentro das escolas de samba. Em relação ao carnaval 2014
será cobrado um ingresso no valor de R$10,00, o que permitirá a entrada ao
show e ao desfile do carnaval. Abaixo segue a sugestão para o carnaval
2014 do Célio:
Sexta feira: Blocos de embalo
Sábado: Banda Mole
Domingo: Blocos de embalo
Segunda feira: Desfile de três escolas de samba e show
Terça feira: Desfile de três escolas de samba e show
Nesta reunião contou-se com a presença da Sra. Maria Cristina Paniza,
membro da CUNHATUR, entidade convidada para tanto por ofício
anteriormente. Ela disse que atualmente em Cunha está acontecendo o
projeto Viola da Praça. Ela diz que o turismo em Cunha tem crescido a cada
ano através da cerâmica, construção de pousadas, restaurantes e
principalmente com a pavimentação da estrada que liga Cunha a Paraty –
RJ. Enfatizou a importância da participação da população no turismo e diz
que na cidade há um grande apoio dos empresários, de forma que
conseqüentemente há também o apoio maior da população. A CUNHATUR é
uma Associação de Empresários do Turismo para gerenciar eventos e
estruturar a cidade para o turista.

O conselheiro Célio diz que em Guaratinguetá há necessidade de uma maior
participação da população e principalmente dos empresários em torno do
Turismo. Já em Cunha, Maria Cristina diz que os eventos recebem um
grande respaldo através do CUNHATUR. Com estes eventos aumentam a
produção de cerâmicas o que atrai a vinda de artistas plásticos, movimenta a
culinária através do cultivo do shitake e aumenta a busca pelos atrativos
turísticos.
O presidente Ernesto Quissak solicita que seja encaminhado um oficio para a
Secretaria de Serviços Urbanos e Setor do Turismo Religioso para que os
mesmos enviem representantes para participarem das reuniões do
COMTUR.
O conselheiro Célio diz que sobre a importância do dialogo e a realização
periódica de reuniões conjuntas do COMTUR das cidades, Associações,
CUNHATUR e órgãos relacionados ao turismo.
O presidente Ernesto Quissak comenta sobre a legislação do COMTUR e
solicita para que os demais conselheiros pensem sobre a adesão de outros
órgãos ligados diretos e indiretamente ao Turismo, para que figurem
futuramente com representações no COMTUR.
O conselheiro Mário de Oliveira levantou a questão da falta de agentes de
trânsito nos redores da Catedral de Santo Antônio aos finais de semana. O
conselheiro Célio traça considerações sobre a questão do local de retorno da
imagem de Frei Galvão, que provavelmente irá retornar para o Santuário de
Frei Galvão. O conselheiro Márcio Pereira diz que com o retorno de Frei
Galvão para o Seminário certamente irá minimizar o transito no centro da
cidade e volta a falar sobre o estacionamento para embarque e
desembarque dos ônibus na Praça Condessa de Frontin (Praça da Estação).
O Cap. PM Frank Lincoln diz que em relação aos “flanelinhas” o processo de
cadastramento está em atividade.
Por fim, o conselheiro Célio diz que o galpão do Recinto de Exposições ficará
fechado provisoriamente pelo período de 2 meses (novembro e dezembro)
para reforma.
Em seguida o presidente Ernesto Quissak marcou a próxima reunião para o
dia sete de outubro 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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