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COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE CAMPO LIMPO 

PAULISTA 

BIÊNIO 2021-2023 

  

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMTUR 

  

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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, Shirley 

Aparecida Martins Baratella, Luciana Rodrigues Garcia, Marcia Bernini 

Lourenço, Maria Izilda de Olivera Lenk e Camila da Costa Ginez. 

Suplentes Presentes: Doroty Rojas, José Luiz Milani, Leandro José dos 

Santos, Nilde Ferrara e Guilherme Gaspari Canela.  

Titular Ausente: Andrea Doretto Busch da Costa, Cleber Ulisses de Oliveira, 

João Carlos Assman (Poder Público), Kelly Cristina de Melo Passadore, 

Antônio Moreno Neto e Pedro Ricardo Ungaro Favero (Sociedade Civil 

Organizada), Vivian Raggenbass D’Angelo e Julio Cesar da Silva (Sociedade 

Civil). 

  

A reunião foi iniciada pelo Gestor de Cultura, Jean Carlo Leite da Cunha, que 

deu as boas-vindas, agradeceu aos presentes e seguiu com a pauta planejada. 

O primeiro item da pauta foi apresentar os apontamentos e sugestões enviados 

por e-mail, o Gestor de Cultura e Turismo, passou a palavra para o membro 

suplente Guilherme Gaspari Canela, que conduziu esse momento.  
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Guilherme Gaspari Canela iniciou com o email enviado por Camila da Costa 

Ginez. Houve diálogo entre ambos, esclarecendo as dúvidas, os porquês, bem 

como considerações como inserir no inventário as corridas e maratonas, o 

carnaval e o trabalho do grupo Conviver da Melhor Idade que é destaque no 

JORI.  

Na seqüência passamos para um diálogo com alguns apontamentos da 

membra suplente Doroty Rojas, que teve suas dúvidas esclarecidas. Seguimos 

com as sugestões do membro suplente Leandro José dos Santos, 

considerando a importância da sugestão da “Carta ao Turista”, malha 

ferroviária e museu. Esclarecemos ainda que a montagem do Plano Diretor de 

Turismo segue um formato sugerido pela Secretaria de Turismo do Estado de 

São Paulo e os links foram encaminhados no chat.  

Por fim, fechamos com os apontamentos da membra titular Maria Izilda Lenk, 

que contribuiu com informações referentes a história da empresa Krupp, Praça 

Castello Branco, Serra dos Cristais, Atêlie Aurea Marini e a tradição de músicos 

de raiz sertaneja, para o inventário.   

Em seguida, o Gestor de Cultura e Turismo retomou a pauta e apresentou uma 

proposta para aprovação em plenária, que foi a formação da comissão temática 

para a construção e organização do Plano Diretor de Turismo. Se 

disponibilizaram para esta comissão voluntariamente como titulares da 

sociedade civil organizada a titular Shirley Aparecida Martins Siqueira Baratella, 

e como titulares da sociedade civil Maria Izilda Lenk e Marcia Bernini Lourenço. 

Se colocaram na função de suplente a membro suplente da sociedade civil 

organizada Doroty Rojas e os membros da sociedade civil Leandro José dos 

Santos e Nilde Ferrara.  

O Gestor de Cultura seguiu com a pauta e colocou em plenária se a próxima 

reunião ordinária que está agendada para o dia quatorze de outubro de dois mil 

e vinte e um, deverá acontecer de forma virtual ou presencial. Por unanimidade 

neste momento, todos optaram pelo formato virtual.  

Não havendo mais nada a discutir, deu-se por encerrada a reunião às 19h56. 
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