
Conselho Municipal de Turismo - COMTUR

Ata da Reunião – Referente ao Mês de Outubro de 2013

Aos sete dias do mês de outubro 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 Ernesto Quissak, 
que após a leitura da ata anterior, que restou aprovada, iniciou a pauta do dia com a 
palavra ao conselheiro Célio Leite.Ele fala sobre a abertura do Carnaval 2014 que 
acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de Outubro de 2013 com a realização da Festa do 
Samba na Praça da Estação, uma parceria da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá 
e Organização das Escolas de Samba. Fala também sobre a dificuldade de entrar 
num acordo com os blocos de embalo, pois não estão aceitando desfilar na sexta-
feira de carnaval alegando que o desfile no domingo é uma questão de tradição. O 
Secretário de Turismo expõe que os blocos além de não terem representatividade 
não levam público para a Avenida Carnaval.  Fala também que os blocos devem 
desfilar até no máximo as 22:00 horas para que uma outra atração seja apresentada 
após,  e  assim,  haja  público  no  evento.  Diz  que  para  o  Carnaval  deslanchar 
novamente a participação de um investidor seria uma ótima opção. Ernesto Quissak, 
Presidente do COMTUR, considera – enquanto membro da OESG - que as escolas 
estão buscando fazer o seu melhor para que o público volte a participar do evento. 
Diz  também que  os  blocos  não  tem  personalidade  jurídica  e  fica  praticamente 
impossível serem responsabilizados juridicamente em eventuais demandas que se 
apresentarem. Uma opção seria os blocos se formalizarem de modo individual ou 
até  mesmo,  se  o  caso,  serem absorvidos  pelas  agremiações  carnavalescas.  O 
conselheiro Gustavo sugere que o Carnaval aconteça da avenida próxima a Ponte 
do  Bairro  Jardim  Rony.  O  Conselheiro  Célio  diz  que  a  ideia  já  foi  cogitada 
anteriormente, porém, não para o ano de 2014. O Conselheiro Célio fala sobre os 
comentários que estão sendo feitos indevidamente na rede social Facebook e que 
providências  já  estão  sendo  tomadas  por  parte  da  OESG  que  vai  acionar 
judicialmente estas pessoas que estão caluniando a própria OESG, as Agremiações, 
a Secretaria de Turismo, os Vereadores e Radialistas. O Secretário de Turismo diz 
que  conversou  com  administradores  do  Buriti  Shopping  e  do  Lótus  Hotel,  que 
querem fazer parcerias para alavancar o turismo em nossa cidade. Fala também 
sobre o Fórum de Desenvolvimento do Turismo que aconteceu em Bananal, que foi 
bastante  proveitoso.  Diz  também da extrema necessidade da  realização de  um 
“Fórum de Turismo” aqui em Guaratinguetá para trabalhar e desenvolver a atividade 
turística na região. Fala da criação de um órgão (financeiro, técnico e venda) externo 
a Prefeitura Municipal que se estruture e desenvolva o Turismo. A atividade turística 
trabalhada pela iniciativa privada só tem a ganhar como, por exemplo, Santuário 
Nacional, Fórmula 1, Carnaval de São Paulo e Festival de Gramado. O Secretário de 
Turismo Célio Leite se despede, pois tem outro compromisso agendado. O Senhor 



Gilberto, guia de turismo, faz a divulgação de um evento que acontecerá dia 25 de 
Outubro, uma parceira da Associação de Guias e o Restaurante Gruta da Gratidão. 
O Senhor Edmundo, conselheiro por parte do Departamento de Cultura, também 
pede licença para sair. O presidente Ernesto Quissak retoma o assunto referente aos 
flanelinhas  e  a  zona  azul.  Pede  que  seja  oficiado  ao  Diretor  de  Trânsito  de 
Guaratinguetá, Marcelo Pazzini, convidando-o para na próxima reunião falar sobre o 
projeto da zona azul  em Guaratinguetá.  O Presidente do COMTUR fala sobre o 
CADASTUR  (Cadastro  Nacional  de  pessoas  físicas  e  jurídicas,  prestadores  de 
serviços  turísticos).  Diz  que  poucos  estabelecimentos  em  Guaratinguetá  são 
cadastrados e que precisamos incentivar os empresários pois o CADASTUR é uma 
importante  ferramenta,  de  alcance  nacional  e  que  a  adesão  (cadastro)  dos 
prestadores  de  serviços  turísticos  de  Guaratinguetá  ensejará  aos  mesmos mais 
visibilidade e a possibilidade de realizarem treinamentos e cursos, visitas técnicas 
etc. O Conselheiro Márcio sugere que haja um treinamento sobre o CADASTUR com 
os alunos da ETEC e do SENAC para que se formem como agentes que atuem junto 
aos empreendimentos, no sentido precípuo de incentivá-los ao cadastramento junto 
ao  CADASTUR.  O  presidente  Ernesto  Quissak  solicita  que  seja  oficiado  aos 
representantes das escolas técnicas para participarem da próxima reunião.
O presidente Ernesto Quissak salienta a importância da participação de todos na 
Festa do Samba e durante o Simpósio do Carnaval. O Senhor Márcio fala sobre o 
impacto no turismo que acontecerá devido a não mais distribuição de Pílulas de Frei 
Galvão na Casa de Frei Galvão. Diz que isto pode prejudicar o centro comercial, os 
turistas  e  a  comunidade  local.  Impacto  esse  devido  a  discussão  sobre  onde  a 
Estátua  de  Frei  Galvão  deve  ser  instalada.  Em  seguida  o  presidente  Ernesto 
Quissak marca a próxima reunião para o dia quatro de novembro de 2013 (segunda-
feira), as dezesseis horas na Secretaria de Turismo. Nada mais havendo a tratar, 
deu-se por encerrada a presente reunião às 17:40 horas.
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