
ATA DE REUNIÃO DO COMTUR

( x )  Ordinária (  ) Extraordinária

Data: 09/02/2022 Data de convocação e divulgação da
pauta:

08/02/2022

Hora de início: 18:45 Hora de encerramento: 20:15

Pauta:

1. Redes sociais do COMTUR
2. Encontro do Artesão em março.
3. Cadeiras vagas: aclamação ou eleição?
4. Melhor horário para reunião presencial com Claudia Parra.
5. Calendário e formato de reuniões

Lista de presença:

Conselheiro (Titular) Presente Conselheiro (Suplente) Presente
Jean Carlo Leite da Cunha Sim Guilherme Gaspari Sim
Andrea Doretto Busch Della Costa Não Hilton Mündim Não
Cleber Ulisses de Oliveira Não Rafael André Batista Não
Renata Matsumoto Não Viviani do Valle José Não
João Carlos Assmann Não Dennis Pescuma Não
Shirley Aparecida Martins Baratella Sim José Mauro Oliveira Baratella Não
Kelly Cristina de Melo Passadore Sim Doroty Rojas Sim
Luciana Rodrigues Garcia Sim José Luiz Milani Não
Antonio Moreno Neto Não Rosana Cristina Paulino dos Santos Sim
Pedro Ricardo Ungaro Favero Não Ailton Ossuna Zalorenzi Sim
Marcia Bernini Lourenço Sim Leandro José dos Santos Não
Maria Izilda de Oliveira Lenk Sim Nilde Ferrara Sim
Vivian Raggenbass D’Angelo Sim Simone Zalorenzi Sim
Camila da Costa Ginez Sim João Francisco Coutinho Moreira Não
Julio Cesar da Silva Sim José de Paula Rodrigues Sobrinho Não



Deliberações do Conselho:

Discussão:

A reunião foi iniciada pela presidente do conselho, Vivian Raggenbass D’Angelo
saudando os presentes na live e seguiu com a pauta prevista.

Pauta 1ª Redes Sociais do COMTUR:

Discussão:Com a palavra, Jean Carlo Leite da Cunha, explana sobre meios de tornar
transparente as atividades do conselho através das mídias sociais.

Conclusão: Em consenso unânime, foi estabelecido que serão criados dois perfis para
o conselho, facebook e instagram, e conta de email no google.

Pauta 2ª Encontro do Artesão em março.

Discussão: Segue conduzindo a reunião a presidente Vivian elencando a pauta
pertinente, passa a palavra para o Jean explanar sobre o assunto, divulgando sobre
modo e maneira de como será conduzido o evento, proposta de capacitação para o
artesão feita pelo SEBRAE, como impulsionar vendas, dia 19 de março, das 9 às 13:30
horas.

Pauta 3ª Cadeiras vagas: aclamação ou eleição?

Discussão: Depois de explanação feita pelo Guilherme, na leitura do regimento, foi
compreendido que isto se dará através de eleição.

Conclusão: Para as novas eleições aconteçam no dia 23/02, estes documentos devem
ser atualizados e adequados para nossa demanda atual, com eleição apenas das duas
cadeiras vagas, Representante do setor de turismo gastronômico e Representante do
setor de hospedagem, e encaminhado ao gabinete para que seja publicado em diário
oficial até quarta-feira, de modo que o edital fique aberto por 7 dias, conforme nosso
regimento interno.

Pauta 4ª Melhor horário para reunião presencial com Claudia Parra.

Discussão: Foi perguntado a todos os membros do conselho qual a disponibilidade de
cada um para uma reunião presencial com a Cláudia Parra, e de forma unânime foi
respondido que o dia será determinado posteriormente conforme disponibilidade da
Cláudia e que o melhor horário será após as 18 horas.

Conclusões: Iremos aguardar a disponibilidade da Cláudia, qual será o dia, pois o
melhor horário para os conselheiros é após as 18 horas.

Pauta 5ª Calendário e formato de reuniões

Discussão: Com a palavra, o Guilherme, sugeriu que as reuniões passassem para a
última quarta-feira do mês por ser uma data mais propícia a decisões com tempo
hábil de planejamento e recursos financeiros.

Conclusão: Em consenso, unânime, foi estabelecido que as reuniões passarão para a
última quarta-feira do mês sendo reuniões presenciais no sistema híbrido com a
possibilidade de participação virtual.



Discutidos todos os itens da pauta e presidente do conselho deu-se por encerrada a
reunião após print da tela da reunião online para registro de presença. Fica definida
como pré-pauta para a reunião subsequente a que segue:

Pré-pauta

● Confirmação para reunião presencial com a Claudia Parra.

Sem mais,

Julio Cesar da Silva

Secretário


