
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Aos doze dias do mês de Setembro 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 17h35, com o Vice Presidente Cristino 

Silva agradecendo a presença de todos e comunicando aos presentes que a 

Presidente Clarice Fonseca iria se atrasar por motivos de trabalho. Com a ausência do 

secretário do COMTUR foi solicitado ao Conselheiro Márcio Silva que redigisse a ata 

da reunião.  O Vice Presidente Cristino Silva fez a leitura das atas das duas últimas 

reuniões, onde todos os presentes concordaram. Com a ausência do Conselheiro 

Célio Leite e de qualquer outro representante da Secretaria de Turismo, a pauta 

Secretaria de Turismo não foi realizada.  A primeira pauta a ser discutida em reunião 

foi um levantamento sobre o evento do mês anterior, onde os Conselheiros presentes 

puderam dar o seu parecer sobre a palestra COMTUR: Desenvolvimento Turístico 

Através da Gestão Participativa. Os Conselheiros foram unânimes em dizer que a 

palestra foi muito esclarecedora e válida. A Presidente Clarice, diz que apesar de 

todas as informações que foram recebidas, se os Conselheiros e o poder público não 

estiverem completamente dispostos a desenvolver o Turismo na cidade de 

Guaratinguetá, nada do que foi observado durante a palestra, irá trazer resultados. 

Para orientar na modificação e alteração do estatuto, a Presidente Clarice Fonseca 

encaminhará um e-mail ao palestrante Sr José Fernandes solicitando uma cópia do 

estatuto do COMTUR da cidade de Socorro/SP afim de servir como parâmetro para 

reestruturação do estatuto deste COMTUR.A segunda pauta da reunião diz respeito à 

colocação de um outdoor de “Boas Vindas ao Romeiro em Guaratinguetá” na Rodovia 

Presidente Dutra. Tal outdoor é um projeto em parceria da CNTur (Confederação 



Nacional do Turismo) e o COMTUR de Guaratinguetá, onde ficará a cargo deste 

Conselho especificar a quilometragem que acredita-se ser o melhor lugar para que os 

turistas possam enxergá-lo. O convidado Gustavo Abelha, da Associação Guarabikers, 

ofereceu-se para trazer informações sobre qual o melhor local para a colocação desse 

outdoor. A Presidente Clarice Fonseca, entretanto, pediu que houvesse rapidez e 

comprometimento quanto à entrega de resultados. A Conselheira Thereza Maia 

ressaltou que além da colocação do outdoor na Rodovia Presidente Dutra, a cidade 

necessita de placas de sinalização nos pontos estratégicos para orientarem os turistas 

aos atrativos existentes em Guaratinguetá. A Presidente Clarice Fonseca lembrou que 

tais placas de sinalização deverão ser apresentadas ao COMTUR em forma de um 

projeto para o DADE, sendo assim, fica registrado em ata que um ofício deverá ser 

enviado ao Secretário de Turismo Célio Leite para que apresente a este Conselho, 

quais projetos terão prioridades com os recursos do DADE. A terceira pauta tratou 

sobre a modificação e alteração no estatuto que rege o COMTUR. Visto que o 

COMTUR não possui um setor jurídico, entende-se que é necessário o auxilio de um 

advogado que possa prepara uma minuta para então apresentá-la ao Prefeito 

Municipal. O Conselheiro Crysantho Filho ofereceu-se para disponibilizar o advogado. 

O Conselheiro Bastos lembrou que o Plano Diretor da cidade está em processo de 

finalização e se responsabilizou para trazer informações e sugerir a participação do 

COMTUR na elaboração do Plano Diretor, especificamente sobre o setor Turístico. 

Não havendo nada mais a tratar, a Presidente Clarice Fonseca agradece a presença 

de todos e dá por encerrada a reunião às 19h45. 
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