
COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

BIÊNIO 2021-2023

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR

Aos dezenove 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, Renata Matsumoto, Cleber
Ulisses de Oliveira, Ândrea Doretto Busch da Costa, Shirley Aparecida Martins
Baratella, Luciana Rodrigues Garcia, Marcia Bernini Lourenço, Maria Izilda de
Olivera Lenk, Vivian Raggenbass D’Angelo e Júlio César da Silva.

Suplentes Presentes: Rosana Cristina Paulino dos Santos, Doroty Rojas,
José Luiz Milani, Ailton Ossuna Zalorenzi, Leandro José dos Santos, Nilde
Ferrara, Simone Fígaro Zalorenzi, João Francisco Coutinho Moreira, Viviane do
Valle, Guilherme Gaspari Canela e Hilton Mundim.

Titular Ausente: Camila Fabian, Kelly Cristina de Melo Passadore e Pedro
Ricardo Ungaro Favero (Sociedade Civil Organizada), Camila da Costa
Gimenez (Sociedade Civil) e João Carlos Assman (Poder Público).

A reunião foi iniciada pelo Gestor de Cultura, Jean Carlo Leite da Cunha, que
deu as boas-vindas, agradeceu aos presentes e apresentou a pauta.
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O primeiro item da pauta foi a eleição para compor a Mesa Diretora, onde o
Gestor de Cultura e Turismo, explanou a importância dessa composição e suas
funções, antes de abrir a plenária. Na seqüência, apresentou-se como
candidato ao cargo de presidente, bem como Renata Matsumoto como
candidata a primeira secretária. Ambos justificaram as facilidades de neste
momento tais cargos serem ocupados pelos representantes do poder publico,
haja visto a facilidade de acesso e construção de políticas públicas nesse
âmbito.

Houve abertura de espaço para fala, manifestaram-se Júlio César da Silva,
Leandro José dos Santos e Hilton Mundim, com observações sobre a
candidatura.

Um dos apontamentos, feito por Julio César da Silva, foi a dúvida de acumulo
de funções entre os servidores públicos e os cargos na mesa diretora, que foi
respondida tanto por Jean Carlo Cunha, como por Renata Matsumoto, dizendo
que ao contrário do acúmulo, existe a facilidade em ter acesso rápido a
informações e documentos, bem como a flexibilidade para encontros, já que
ambos são gestores da atual administração.

Os argumentos foram aceitos e compreendidos e aberta a votação, foram
eleitos, Jean Carlo Leite da Cunha para Presidente e Renata Matsumoto para
primeira secretária da Mesa Diretora do COMTUR. Bem como num segundo
momento foram eleitos Vivian Raggenbass D´Angelo para Vice- Presidente e
Júlio Cesar da Silva para segundo secretário da Mesa Diretora do COMTUR.

Eleita a mesa diretora do COMTUR, o segundo item discutido foi a aprovação
do Logo para ser usado no COMTUR, a proposta foi inserida na tela e
houveram manifestações de Vivian Raggenbass D´Angelo, Júlio Cesar da Silva
e Leandro José dos Santos com sugestões de alterações, que forma anotadas
para uma possível alteração e apresentação na próxima reunião ordinária.

Em seguida, o Gestor de Cultura e Turismo retomou a pauta e apresentou uma
questão para aprovação em plenária, trata-se da representante eleita membro
titular da sociedade civil organizada do COMTUR, Camila Fabian, que era
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gerente do Hotel Morada do Verde e foi desligada do quadro de funcionários. A
proposta apresentada foi que ao invés da cadeira ser assumida pela suplência
e conseqüentemente convocar novas eleições para esta cadeira da suplência,
acatássemos a proposta do Hotel Morada do Verde de substituir Camila Fabian
por Antônio Moreno Neto, o proprietário do estabelecimento.

A votação foi a plenária e para que não houvesse mais morosidade na
composição do quadro do COMTUR, a proposta foi aprovada, com
manifestação de Leandro José dos Santos e Maria Izilda de Oliveira Lenk.

O Gestor de Cultura esclareceu ainda que a ATA sempre será lavrada na
seqüência das reuniões e a partir do próximo encontro enviada por email a
todos os membros pela primeira secretária, para que otimizemos tempo, como
tem sido em outros conselhos municipais, citou ainda que a próxima reunião
agendada para oito de setembro de dois mil e vinte e um, deverá acontecer a
montagem das comissões temáticas, bem como possível apresentação do
inventário turístico, para se avançar com a pauta. Leandro José dos Santos,
sugeriu que na próxima reunião apresentássemos as emendas parlamentares
destinadas as áreas de segurança, turismo ou afins, que nossa cidade já
houvesse recebido, a sugestão foi acatada, e na medida do possível a
informação obtida será compartilhada na próxima pauta.

Não havendo mais nada a discutir, deu-se por encerrada a reunião às 19h30.
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