
COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

BIÊNIO 2021-2023

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR

Aos doze dias do mês de agosto do ano de 2021, às 18h30 deu-se início à
reunião ordinária do COMTUR através da plataforma Google Meet.

Titulares Presentes: Jean Carlo Leite da Cunha, Cleber Ulisses de Oliveira,
Ândrea Doretto Busch da Costa, João Carlos Assman, Shirley Aparecida
Martins Baratella, Kelly Cristina de Melo Passadore, Luciana Rodrigues Garcia,
Pedro Ricardo Úngaro Fávero, Marcia Bernini Lourenço, Maria Izilda de Olivera
Lenk, Vivian Raggenbass D’Angelo, Camila da Costa Ginez, Júlio César da
Silva.

Suplentes Presentes: Rosana Cristina Paulino dos Santos, José Mauro de
Oliveira Baratella, Doroty Rojas, José Luiz Milani, Ailton Ossuna Zalorenzi,
Leandro José dos Santos, Nilde Ferrara, Simone Fígaro Zalorenzi, João
Francisco Coutinho Moreira, José de Paula Rodrigues Sobrinho, Viviane do
Valle, Denis Pescuma, Guilherme Gaspari Canela, Rafael André Batista e
Hilton Mundim.

Titular Ausente: Camila Fabian (Sociedade Civil Organizada) e Renata
Matsumoto (Poder Público).
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A reunião foi iniciada pelo Gestor de Cultura, Jean Carlo Leite da Cunha, que
deu as boas-vindas, agradeceu aos presentes, apresentou os membros
representantes do Poder Público e prosseguiu com a chamada.

Na seqüência, fez uma breve apresentação do planejamento para a área de
Cultura e Turismo no município, explicando sobre a missão, visão e valores,
bem como os três eixos de trabalho, capacitação e banco de projetos.

Houve abertura de espaço para fala, manifestaram-se Leandro José dos
Santos, Maria Izilda de Oliveira Lenk e Cleber Ulisses de Oliveira, com
observações sobre a apresentação.

O Gestor de Cultura realizou breves considerações, contextualizando os
presentes sobre as regras básicas de funcionamento do COMTUR.

Em seguida, retomou a pauta e partiu para a aprovação do Regimento Interno,
o qual todos tiveram acesso, enviado anteriormente.

Abriu-se um espaço para manifestações, utilizado por Maria Izilda de Oliveira
Lenk, que alegou que o mesmo havia sido enviado há dois dias, portanto
solicitou mais tempo para apreciação.

O Gestor de Cultura sugeriu que para se avançar com a pauta, bem como
manter a transparência e participação democrática, fosse lido item a item, para
que as alterações sugeridas fossem contempladas e assim seguíssemos com a
aprovação. A sugestão foi acatada, sem manifestações contrárias, seguimos
com a leitura total do regimento interno sugerido pela Gestão de Cultura,
algumas alterações foram feitas e outras questões textuais compreendidas por
todos.

Não havendo dúvidas, a aprovação foi à plenária e o regimento interno do
COMTUR foi aprovado por todos.

Após a votação, Jean Carlo Leite da Cunha, sugeriu uma reunião extraordinária
para a quinta feira da próxima semana, dia 19 de agosto de 2021, as 18h30,
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via Google Meet e foi aprovado por maioria, para que pudéssemos seguir com
a pauta e eleger a mesa diretora;

Conforme apontamentos de Hilton Mundim e Nilde Ferrara, um dos critérios
para a contemplação do Município como MIT (Município de Interesse Turístico),
será a necessidade de seis reuniões do COMTUR registradas em ATA, por isso
a urgência dos trabalhos.

Ficou estabelecido também o calendário de reuniões ordinárias às
quintas-feiras, da segunda semana de cada mês, sempre as 18h30, portanto
nas seguintes datas: 09 de setembro, 14 de outubro, 11 de novembro e 09
de dezembro.

Não havendo mais nada a discutir, deu-se por encerrada a reunião às 20h30.
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