
 

 

 

 

 

 

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

 

Ao doze dias do mês de Novembro de dois mil e quatorze, as dezoito horas e quinze 

minutos, no prédio do Museu Frei Galvão, sito à praça Conselheiro Rodrigues Alves, 

48, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de 

Guaratinguetá para dar andamento aos projetos do COMTUR. Os trabalhos foram 

iniciados com a presidente Clarice Fonseca agradecendo a presença do trade turístico 

através dos Conselheiros e dos representantes da sociedade civil, em seguida 

apresentou as pautas para a reunião e fez a leitura da ata do mês anterior, a qual foi 

assentida e assinada. A presidente Clarice Fonseca dá boas vindas à representante 

da Secretaria de Cultura, Sra Neusa Maria Vaz e da Secretaria de Esportes, 

Secretário Luis Gustavo Mathidíos, o qual são lembrados que será necessário enviar 

novamente um ofício para esse Conselho, pois de acordo com o Estatuto do 

COMTUR, após a terceira falta consecutiva, os representantes da entidade foram 

automaticamente destituído. A primeira pauta da reunião foi da Secretaria de Turismo, 

e o secretário Célio Leite esclareceu aos presentes sobre o ofício enviado por esse 

Conselho solicitando que apresentasse quais projetos serão priorizados para a 

obtenção de verbas do DADE (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 

Estâncias). Segundo o secretário Célio Leite, a reurbanização da Avenida que dá 

acesso ao Santuário de Frei Galvão e a reforma do Mercado Municipal são os projetos 

que irão receber as verbas iniciais do DADE.  A presidente Clarice Fonseca questiona 

o secretário Célio Leite sobre quais os critérios utilizados para a escolha dos projetos, 

pois, à seu ver entende que existam outros projetos mais relevantes para o momento 

do que a reforma da Mercado Municipal. O secretário Célio Leite diz que todos os 

projetos são prioridades para a cidade, pois até hoje, não houve investimento do 

Turismo em Guaratinguetá. A Conselheira Thereza Maia questiona sobre a reforma 



dos galpõese o secretário Célio Leite explica que lá já existe um recurso federal 

destinado para a reforma desse espaço. O Secretário de Esportes Gustavo Mathidíos 

diz que a reforma no Mercado Municipal é importante por estar em um corredor 

turístico. O Vice Presidente Cristino Silva diz que a obra de infra estruturaque dá 

acesso  ao Santuário de Frei Galvão será uma obra muito cara. O secretário Célio 

Leite diz que a realização de eventos é obrigação da iniciativa privada, pois visa 

lucros, e não é de responsabilidade do Município a realização dos eventos. A 

presidente Clarice Fonseca diz que entende que não é de  responsabilidade da 

Prefeitura Municipal a realização de eventos, porém, é  responsabilidade a sua 

fomentação, e segundo o secretário Célio Leite isso já ocorre no Município. 

Finalizando a pauta da Secretaria de Turismo, foi comunicado à esse Conselho que o 

Natal está sendo preparado  em parceria com o Fundo Social e também que o Prefeito 

Francisco Carlos deseja reurbanizar o centro da cidade. Na segunda pauta da reunião, 

a presidente Clarice Fonseca fez uma rápida explanação sobre a legalidade de seu 

mandado e um balanço do primeiro semestre em que está à frente desse Conselho 

Municipal. Tais ações foram assim elencadas: criação do logotipo do COMTUR; 

reunião de ativação de COMTUR’s das cidades integrantes do Circuito Turístico 

Religioso; realização da palestra “COMTUR: DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 

ATRAVÉS DA GESTÃO PARTICIPATIVA”, no auditório do SENAC pelo ex-presidente 

do COMTUR da cidade de Socorro Sr José Fernandes; aumento da presença do trade 

nas Reuniões Ordinárias; inclusão do COMTUR no site da Prefeitura Municipal de 

Guaratinguetá; sugestão de unificação/ alteração do estatuto do COMTUR através da 

elaboração de uma Minuta; alteração dos locais das reuniões visando aumentar a 

participação da sociedade civil e empresários do trade turístico nas reuniões; envio de 

ofício ao Prefeito Municipal Francisco Carlos solicitando a nomeação de novos 

Conselheiros das secretarias que não têm participado das reuniões; parceria com a 

ACEG (Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá) para divulgação das 

datas das reuniões do COMTUR na revista Empresário Moderno; e participação com 

sugestões no Plano Diretor Municipal através de reunião com o Sr Edmundo. A 

presidente Clarice Fonseca apresenta os planos de ação para o primeiro trimestre de 

2015 e solicita que os Conselheiros estejam comprometidos e que avaliem as 

prioridades, e que tragam tais sugestões para próxima Reunião Ordinária. A 

presidente Clarice Fonseca compromete-se a enviar tais planos de ação através dos 

e-mails dos Conselheiros. A terceira pauta da reunião é a apresentação da Minuta de 

unificação/ alteração das leis que regem o COMTUR. Após a explanação do atual 

regimento interno do COMTUR, a presidente Clarice Fonseca apresenta os artigos 

que serão alterados ou incluídos na Minuta. O secretário Célio Leite questionou o 



Artigo 3º, parágrafo VIII que diz: “GERIR O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO” e 

questiona a capacidade do COMTUR em gerir o próprio FUMTUR. O Conselheiro 

Márcio Silvia explica que todos os Conselhos Municipais que tem conseguido 

progresso tem em seu estatuto esse parágrafo, e completou que na Minuta existe um 

Capítulo explicando especificamente sobre esse assunto. O Conselheiro Rogério 

Rabelo explicou que existem três níveis de hierarquia de gestão (tática, gerencial e 

operacional)e que a parte operacional fique por conta da Prefeitura Municipal de 

Guaratinguetá. Ao ser apresentado a sugestão de entidades que terão 

representatividade no COMTUR, foram levantadas algumas questões complexas e a 

presidente Clarice Fonseca se comprometeu enviar a Minuta para o e-mail pessoal de 

cada Conselheiro, para quepossam avaliar e analisar mais minunciosamente. A 

conselheira Thereza Maia sugere que seja marcada uma reunião para tratar 

especificamente da Minuta, e o conselheiro Márcio Silva reitera solicitando uma 

reunião extraordinária, que fica então marcada para o dia vinte e cinco de Novembro 

de dois mil e catorze, para as 17h45, no Museu Frei Galvão. A presidente Clarice 

Fonseca pede que seja enviado um ofício para a SAEG (Serviço de Água e Esgoto de 

Guaratinguetá) em substituição ao então representante Sr Mario de Oliveira que não 

comparece às reuniões há mais de três meses. O secretário Célio Leite informa que 

será enviado para a Câmara Municipal projeto de lei para incluir Guaratinguetá no 

“Caminho da Fé”. O Conselheiro Rogério Rabelo sugere que o COMTUR apoie a 

criação de um parque ambiental na área de manancial próxima ao Parque do Sol e 

complementa dizendo que essa área pode ser tornar um aparelho público para os 

guaratinguetaenses, bem como um atrativo para os devotos de Frei Galvão. Por fim a 

presidente Clarice Fonseca marcou a próxima Reunião Ordinária para o dia dez de 

Dezembro de dois mil e quatorze, as 17h45, no Museu Frei Galvão. Nada mais 

havendo a tratar, a Presidente Clarice Fonseca agradece a presença de todos e dá 

por encerrada a reunião às 20h15. 
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