
 

 

 

ATA DE REUNIÃO DO COMTUR 
 

(x) Ordinária  (  ) Extraordinária 

Data: 28/09/2022 Data de convocação e divulgação da 
pauta: 

27/09/2022 

Hora de início: 18:30 Hora de encerramento: 20:15 
 

Pauta: 

 
● Feedback sobre os eventos ocorridos no mês, mobilização da RT “Negócios e 

Cultura”e audiência pública do Pdtur; 
● Feedback sobre Processo Administrativo do contrato do mirante do Cristo; 
● Mapeamento dos produtores rurais; 
● Atualização sobre o Pdtur / site. 

 

 

Lista de presença: 

Conselheiro (Titular) Presente Conselheiro (Suplente) Presente 
Guilherme Gaspari X Jean Carlo Leite da Cunha  Não 
Andrea DorettoBusch Della Costa Sim Hilton Mündim Não 
Cleber Ulisses de Oliveira Não Rafael André Batista X 
Renata Matsumoto Sim Viviani do Valle José X 
Margarete Rubio Não Dennis Pescuma X 
Shirley Aparecida Martins Baratella Não José Mauro Oliveira Baratella X 
Kelly Cristina de Melo Passadore Sim Doroty Rojas Sim 
Luciana Rodrigues Garcia Não Maria Fernanda Marques  Não 
Rosana Cristina Paulino dos Santos Não  Elisabete Portiolli Sim 
Ailton OssunaZalorenzi Não  Erika Barkoczy Não 
Marcia Bernini Lourenço X Leandro José dos Santos Não 
Maria Izilda de Oliveira Lenk Sim Nilde Ferrara Não 
Vivian Raggenbass D’Angelo X Luciano Rodrigues Não 
Camila da Costa Ginez Sim João Francisco Coutinho Moreira Não  
Julio Cesar da Silva Sim José de Paula Rodrigues Sobrinho Não 

 

Convidados: Mariana Menezes 

 

 

 

 



 

Deliberações do Conselho: 

Discussão: 

Dá-se a abertura da reunião através da presidente do COMTUR Kelly Passadore, que 
saúda a todos presentes e abre a reunião solicitando a aprovação da ata da última 
reunião e todos aprovaram.  

Pauta sugerida pelo poder público:  

Pauta 1  

Feedback sobre os eventos ocorridos no mês, mobilização da RT “Negócios e 
Cultura”e audiência pública do Pdtur; 
 
Mariana Menezes representante da Secretaria de Cultura e Turismo, relembrou de 
todos os eventos e quantidade de público incluindo a Feira Literária, Mobilização da 
RT Negócios e Cultura e Audiência Pública, a conselheira Maria IzildaLenksalientou 
que no caso da Audiência do PDTUR: o horário ruim as 15h, resultou na baixa adesão;  

A conselheira Elisabete Portiolli, salienta a necessidade de criação de conteúdo e 
alimentação de redes sociais do COMTUR: instagram e facebook. Kelly sugere que 
Júlio César crie. Elisabete se oferece para criar @comtur.campolimpopta. Postagens 
livres desde que com aval no grupo do whatsapp por pelo menos 50% dos 
conselheiros, Maria Izilda sugere postar print das reuniões. 

Pauta 2  

Feedback sobre Processo Administrativo do contrato do mirante do Cristo; 
 
Foi enviado no grupo do whatsapp, cópia do ofício para ciência dos conselheiros, 
Mariana Menezes informa que o processo administrativo está na Secretaria da Casa 
Civil e ainda irá passar pelos setores de contrato, jurídico e financeiro, mas está em 
processo de tramitação. Foi solicitado à Mariana para informar quando foi 
protocolado e qual o prazo da prefeitura para responder. As informações serão 
enviadas por whatsapp.  

Pauta 3 

Mapeamento dos produtores rurais; 
Maria Izildajustifica que não tem tempo de mapear nem meios de locomoção; Kelly 
sugere que seja postado nas redes sociais do COMTUR quando for criado; Kelly diz 
que não basta mapear, mas inseri-los nos eventos. Maria Izilda compartilha que 
participa de um grupo no whatsapp de pequenos produtores e que o município não 
possui mais zona rural e um técnico na área para orientar. Kelly sugere pensar em um 
plano de ação. Mariana Menezes oferece compartilhar o cronograma de eventos do 2º 
semestre, mas não houve adesão.  

Maria Izildaretoma a palavra e sugere uma feira de produtos orgânicos e elaborar um 
projeto específico. Doroty afirma que compartilhar o cronograma pode ser uma 
alternativa e que alguns produtores rurais não têm condições de locomoção. Maria 
Izilda afirma que a ONG Caminho Verde já tem um projeto e que irá compartilhar no 
grupo. Todos concordam e Kelly afirma a necessidade de realizar alguma mobilização 
dos produtores para mapear primeiro e depois inseri-los seja través de projeto ou 
programação. 

 



 

Pauta 4 

PDTur / site: 

Mariana Menezesalinha que no próximo mês provavelmente estaremos finalizando o 
Pdtur, bem como compartilha a tela e apresenta a página no site da prefeitura sobre 
o COMTUR e Pdtur e pergunta se alguém tem alguma sugestão ou observação e não 
houve. 

 

Sem mais, 

Mariana Menezes. 


