
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ao oitavo dia do mês de Outubro de dois mil equatorze, as dezoito horas e dez 

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 a 

presidente solicitou que eu, Márcio Silva, redigisse a ata devido à ausência do 

secretário do COMTUR e secretário de turismo de Guaratinguetá, Célio Leite.  

Prosseguindo os trabalhos a presidente Clarice Fonseca, diz que a pauta principal da 

noite será a apresentação do plano diretor e pede para que o convidado da noite e 

coordenador do plano diretor de Guaratinguetá, Sr. Edmundo Carvalho, se apresente 

e fale um pouco sobre o tema.Tomando a palavra o Sr. Edmundo Carvalho, fez uma 

rápida apresentação pessoal, e ressaltou que em sua palestra iria focar no que diz 

respeito ao turismo, e que nos próximos dias começaria as audiências públicas, 

totalizando oito, e que essas seriam mais completas, em seguida fez uma rápida 

apresentação pessoal e falou como foi coletado as informações para a criação do 

plano. Ressaltou que este plano é moderno e será referência para os demais 

municípios, e que a função dele é indicar grandes diretrizes e que os detalhes serão 

realizados através de leis complementares.Na área do zoneamento ressaltou que o 

plano contempla algumaszonas especiais, entre elas uma de proteção ao patrimônio 

arquitetônico cultural e uma zona especial de atratividade turística tendo em vista que 

da divisa de Campos do Jordão até Cunha/ Paraty, Guaratinguetá tem um eixo de 

turismo cultural, religioso e ecológico. O plano ainda contempla a criação de um 



Museu do Café, nos antigos galpões da estação Ferroviária.Nas diretrizes do turismo, 

ele ressaltou que é obrigação do poder público fomentar e articular o processo do 

turismo, a criação de novos atrativos, melhorar os atrativos já existentes, angariar 

eventos para o recinto de exposições, como um salão regional de turismo e/ou 

eventos culturais como o Revelando São Paulo em São José dos Campos, a criação 

de um guia turístico da cidade, placas turísticas padronizadas com uma simbologia 

especifica para cada zona de atratividade turística, a criação de uma estrutura de 

receptivo, como a criação de um Posto de Informações Móvel. Após a apresentação 

foi aberta a palavra para os conselheiros fazerem suas observações, o Sr. Gustavo 

Vidal, solicitou que entre as diretrizes, no item três, fosse incluído o turismo de esporte 

e aventura. Em seguida o conselheiro Márcio Silva, solicitou a inclusão da 

conscientização da população para o turismo, o conselheiro Cristino Silva reforçou 

dizendo que deve haver uma capacitação voltada para o turismo, em seguida o Sr. 

Edmundo falou que os detalhes devem ser contemplados em um planodiretor 

municipal de turismo, a Sra. Vera Lucia, da secretaria de turismo explicou que na 

gestão passada, foi feito uma revisão do plano diretor de turismo de 1998, porém não 

foi com a mudança de governo não dado sequência. Assim sendo, o Sr. Edmundo 

colocou com a anuência dos conselheiros a diretriz que diz a respeito da atualização 

do plano diretor de turismo e terminou dizendo que a intenção é que até 2015 esse 

plano diretor de Guaratinguetá já esteja em vigor. A presidente Clarice Fonseca 

agradeceu a palestra do Sr. Edmundo Carvalho e em seguida fez a leitura da Ata do 

mês de Setembro, após a leitura frisou que conforme solicitada na última reunião, 

foram expedidos dois ofícios um pedindo a presença de um representante do Célio 

Leite, secretário do COMTUR e de Turismo para que pudesse redigir a ata durante a 

reunião e o outro oficio solicitando que fosse apresentado ao Conselho os principais 

projetos para o DADE. A Sra. Vera Lucia, representante da secretaria de turismo 

explicou que a secretaria está com falta de funcionários e que devido a isso estavam 

sobrecarregados, em resposta aos projetos do DADE ela informou o Conselho que o 

Célio Leite estava de férias e que os projetos têm que seguir alguns procedimentos 

para obtenção da verba, e que como para toda a cidade é tudo muito novo para a 

secretaria de turismo também, e que a Bete, responsável do DADE já está em contato 

com o Arquiteto e a secretaria de planejamento do município para orientar como fazer 

esses projetos. Ressaltou que essa verba virá a partir do ano que vem, mediante a 

apresentação projetos, disse que já existe alguns projetos de sinalização turística e 

que algumas coisas estão caminhando. A presidente Clarice Fonseca, pediu que 

esses projetos fossem apresentados de uma forma mais consistente para o COMTUR, 

a Sra. Vera Lúcia, informou que só poderá apresentar algo consistente quando a 



prefeitura tiver um projeto pronto, e que a hora que tiver com certeza será apresentado 

para o Conselho. Após isso, a presidente pediu para que a Ir. Nair, da Gruta Nossa 

Senhora de Lourdes, falasse um pouco sobre o atrativo, ela destacou a falta de 

sanitários para atender os peregrinos e que na cidade existe apenas uma placa 

indicando a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, o que dificulta a chegada de peregrinos 

no local. Disse ainda, que há alguns rumores que a prefeitura de Aparecida não está 

permitindo que os ônibus saiam da cidade com os ônibus incompletos. A Sra. Larissa 

Galli, representante do hotel 7 Lagos, falou sobre a falta de divulgação dos eventos 

que acontecem na cidade e que no último mês Guaratinguetá foi palco do Troféu José 

Finkel, um evento de natação, com entrada franca, que contou com a participação do 

atleta César Cielo, conhecido internacionalmente. Por fim a presidente marcou a 

próxima reunião para o dia doze de Novembro de dois mil e quatorze, as dezessete e 

quarenta e cinco. Nada mais havendo a tratar, a Presidente Clarice Fonseca agradece 

a presença de todos e dá por encerrada a reunião às 20h10. 
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