
 

 

 

 

 

 

 

Ata da Reunião Ordinária- Referente ao Mês de Julho de 2014 

 

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e quatorze, na sede do SEBRAE, sito 

à rua Duque de Caxias, 100, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal 

de Turismo de Guaratinguetá, sendo iniciada às 16h20, com a Presidente Clarice 

Fonseca agradecendo a presença de todos e fazendo a leitura da ata do mês anterior, 

onde todos os presentes concordaram e esta foi assinada. A primeira pauta a ser 

discutida em reunião foi a da Secretaria de Turismo, onde a palavra foi dada ao 

Secretario Célio Leite. O Conselheiro Célio Leite informou que a cidade de 

Guaratinguetá havia sido aprovada recentemente e que passava a fazer parte do rol 

de municípios que tem o título de Estância Turística, do qual constam apenas setenta 

cidades. Disse ainda, que a verba provinda do DADE (Departamento de Apoio e 

Desenvolvimento das Estâncias) só poderá ser utilizado em infra estrutura urbana, 

explicou de que forma são divididos os recursos entre os municípios e em quais 

critérios nosso município levava vantagem sobre outros. O que nos traria um montante 

que varia entre R$ 6 e 8 milhões/ ano. Lembrou ainda que o valor irá depender do 

desenvolvimento da própria estância. O Conselheiro Luiz Antonio sugere que seja 

criado algum projeto sobre estacionamento na cidade. O Conselheiro Célio disse que 

há na Secretaria de Turismo um projeto para transformar os galpões existentes ao 

lado da Estação Ferroviária, que é de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Guaratinguetá, para um Centro Receptivo para o acolhimento dos Turistas. O 

Conselheiro Célio Leite disse que não conhece, em qualquer outra cidade, um local 

onde existam bolsões de estacionamento para ônibus de Turismo de forma gratuita. O 

conselheiro Célio Leite citou ainda que é um benefício a médio e longo prazo, e que 

sugere a criação de um Convention&Visitors Bureau na cidade, pois sob seu ponto de 

vista, o lugar de empresários não é dentro do COMTUR, e sim em um 



Convention&Visitors Bureau. A presidente Clarice Fonseca, no entanto, salientou que 

este é o momento de transformar o Conselho cada vez mais participativo e reforçou a 

proposta de convidar ainda mais empresários para participar das reuniões do 

COMTUR. O Conselheiro Célio Leite sugere que seja feita uma reunião, onde ele 

próprio convidará um palestrante para orientar sobre esse segmento, e se prontificou a 

organizar e comunicar os membros deste Conselho, e que a ideia central da palestra 

será também um convite para o evento que acontecerá no próximo mês, no SENAC. O 

Conselheiro Marcio Pereira aceitou, em partes, a criação desseConvention&Visitors 

Bureau, salientando que no momento atual é mais importante a união dos empresários 

dentro do COMTUR do que a criação de um órgão paralelo e que é necessário ter 

equilíbrio, para futuramente cogitar a possibilidade de se criar o Convention&Visitors 

Bureau.O Conselheiro Luiz Antonio acredita que quanto mais pessoas estiverem 

participando das reuniões do COMTUR, mais fortificado este Conselho estará.A 

segunda pauta da reunião diz respeito à vacância no cargo de Vice Presidente, sendo 

esse assunto já iniciado em reunião anterior. Após a aceitação por votação dos 

Conselheiros, o Conselheiro Cristino Filho, assumiu, então, o cargo e foi parabenizado 

pelos presentes. A terceira pauta tratou sobre a realização de uma palestraa ser 

realizada no dia 13 de agosto de 2014, no auditório do SENAC. O Conselheiro Márcio 

Pereira e a Presidente Clarice Fonseca, estiveram no Salão São Paulo de Turismo, e 

em nome do COMTUR e da AGCTUR, convidaram o ex-presidente do Comtur da 

cidade de Socorro, José Fernandes Franco, para proferir a palestra com o tema: 

“COMTUR: DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ATRAVÉS DA GESTÃO 

PARTICIPATIVA”, e foram prontamente atendidos.Os Conselheiros ficaram, então, 

responsáveis por ajudar na divulgação da palestra. A quarta pauta tratada na reunião 

é sobre a sugestão de alteração e unificação das leis que regem o COMTUR. 

Conforme havia sido solicitadoanteriormentepela Presidente Clarice Fonseca, os 

Conselheiros sugeriram algumas entidades que deveriam ou não fazer parte do rol de 

Conselheiros, ficando assim definidos: Imprensa, Transito, Instituição Religiosa, 

Associações/ Clubes devem fazer parte do novo estatuto. O Conselheiro CristinoFilho, 

esclareceu que os taxistas não estão formados em uma associação, sendoportanto, 

sugerido o titulo“Transporte Turístico” para que a classe dos taxistas tenham 

participação efetiva dentro deste Conselho. Através de votação dos Conselheiros, 

foram aprovados as entidades que serão adicionadas na minuta, a qual já segue em 

estudo. O Conselheiro Célio Leite sugere que com a modificação e unificação do 

Estatuto que rege o COMTUR, contenha uma artigo ou parágrafo que dê autonomia 

ao próprio Conselho na alteração de entrada e saída de entidades, não havendo, 

então, a necessidade de encaminhar o estatuto para provação. A Presidente Clarice 

Fonseca pede ainda o apoio da Secretaria de Turismo para a publicação da palestra 



que será realizada, no que se diz respeito à impressão de convites e divulgação em 

mídia escrita e falada, ficando registrado, portanto, o apoio financeiro para os gastos 

da divulgação deste evento. O  Sr. Rogério Rabelo, primeiro-secretário da Associação 

Amigos do Gomeral e representante da sociedade civil, sugere que as reuniões 

passem à acontecer nas segundas quartas-feiras do mês, às 18h00, porém, a 

Presidente Clarice Fonseca solicita que esse assunto seja trazido na próxima reunião 

para que seja apreciado pelos Conselheiros. O Conselheiro Márcio Pereira sugere que 

o COMTUR apoie a colocação de um outdoor na entrada da cidade, onde os turistas 

ao visitarem a cidade já sejam recepcionados e também orientados à visitar a cidade. 

Ficando marcada a próxima reunião deste Conselho para o dia 13 de agosto de 2014, 

às 18h30 no auditório do SENAC. Não havendo nada mais a tratar, a Presidente 

Clarice Fonseca agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião às 

18h15. 
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