
 

 

 

ATA DE REUNIÃO DO COMTUR 

 

( x )  Ordinária  (  ) Extraordinária 

Data: 29/06/2022 Data de convocação e divulgação da pauta: 27/06/2022 

Hora de início: 18:30 Hora de encerramento: 19:30 

 

Pauta: 

 

• Renúncias de membros do COMTUR;  

• Eventos parceiros; 

• Festival Gastronômico; 

• Feira do Pôr-do-sol / Abertura e uso do monumento ao Cristo Redentor para o público; 

• Convocação de reunião extraordinária para a quarta-feira da próxima semana, dia 
06/07 as 18h30, via plataforma google meet, para esclarecimentos e alinhamentos com a 
turismóloga Cláudia Parra. 

 

 

Lista de presença: 

Conselheiro (Titular) Presente Conselheiro (Suplente) Presente 

Guilherme Gaspari Não Jean Carlo Leite da Cunha  Sim 

Andrea Doretto Busch Della Costa Não Hilton Mündim Não 

Cleber Ulisses de Oliveira Não Rafael André Batista Não 

Renata Matsumoto Sim Viviani do Valle José X 

Margarete Rubio  Sim Dennis Pescuma X 

Shirley Aparecida Martins Baratella Sim José Mauro Oliveira Baratella X 

Kelly Cristina de Melo Passadore Sim Doroty Rojas Sim 

Luciana Rodrigues Garcia Não Maria Fernanda Marques  Sim 

Rosana Cristina Paulino dos Santos Não  Elisabete Portiolli Sim 

Ailton Ossuna Zalorenzi Não  Erika Barkoczy Não 

Marcia Bernini Lourenço Não Leandro José dos Santos Sim 

Maria Izilda de Oliveira Lenk sim Nilde Ferrara Sim 

Vivian Raggenbass D’Angelo Não Luciano Rodrigues Não 

Camila da Costa Ginez Não João Francisco Coutinho Moreira Não  

Julio Cesar da Silva Sim José de Paula Rodrigues Sobrinho Não 

 

 



 

Deliberações do Conselho: 

 

 

Discussão: 

Dá-se a abertura da reunião conduzida por Jean Carlo Cunha, saúda a todos presentes e 
redireciona a condução da reunião a presidente Kelly Passadore que conduz de forma precisa 
a todas pautas anunciadas.  

Pauta 1  
Renúncias de membros do COMTUR  

Com a palavra, Jean Carlo Cunha, nos informa sobre a saída, através de renúncia, de alguns 
membros do COMTUR, Poder Público: Rafael Batista (suplente) e Guilherme Gáspari (titular, 
assumindo a cadeira Jean Carlo Cunha seu suplente); Sociedade Civil: Luciano Rodrigues 
(suplente), Ailton Zalorenzi (titular, assumindo a cadeira Erika Barkoczy sua suplente), Marcia 
Bernini (titular, assumindo a cadeira Leandro José dos Santos seu suplente), Luciana 
Rodrigues Garcia (titular, assumindo a cadeira Maria Fernandes Marques sua suplente) e 
Vivian D’Ângelo (titular, sem suplente já que Luciano Rodrigues renunciou e a cadeira está 
então vaga), justificando assim que Kelly Passadore, de Vice-Presidente passa a assumir a 
Presidência do COMTUR, motivo pelo qual conduziu a reunião.    

Pauta 2  
Eventos parceiros  

Jean Carlo Cunha, comentou que alguns eventos aconteceram na cidade, de forma privada e 
com apoio parcial da prefeitura como a Festa de Santo Antônio da Paróquia Santo Antônio no 
Botujuru, aconteceu também a Festa Junina da Paróquia São Francisco e o Jantar Italiano na 
comunidade Sagrado Coração de Jesus no Jardim Laura, bem como o Campeonato Amador e 
a Copa Botujuru. Também foi comunicado que a Prefeitura estabeleceu uma comissão de 
eventos e que está organizando protocolos e procedimentos para estas ações parceiras.  

Pauta 3 
Festival Gastronômico  

Jean Carlo Cunha, explicou o formato in door, apresentou os 16 estabelecimentos 
participantes, os valores tabelados e as categorias, pratos, lanches e porções. Também se 
comprometeu a enviar os materiais publicitários no grupo de WhatsApp e o fez na sequência.  

Pauta 4 
Feira do pôr-do-sol / Abertura e uso do monumento ao Cristo Redentor para o público  
 
Jean Carlo Cunha justificou que o evento foi pensado, partindo dos apontamentos do 
COMTUR em abrir o único ponto turístico já estabelecido para o cidadão e visitantes, com 
uma programação pensada para a família, com espaço KIDS, espaço PET, artesãos e 
produtores artesanais de alimentos e bebidas e programação artística com artistas locais. 
Com a palavra, Maria Lenk, questionou a falta de informações sobre o processo de concessão 
do Mirante Bar e Restaurante, justificou ainda que quando estava a frente da Diretoria de 
Cultura, não participou do processo de licitação com as regras estabelecidas.  
Jean Carlo Cunha justificou que esse tipo de pedido, como já estabelecido anteriormente deve 
partir de uma solicitação do COMTUR, documentada. Renata Matsumoto interviu, 
justificando que essa ação já deveria ter partido da presidência, como combinado em outras 
reuniões, já que o processo foi conduzido pela Secretaria de Governo, através da Diretoria de 



 

Administração na gestão anterior e que já deveria ter partido da presidência, como 
DELIBERADO em outras reuniões. 
Ainda neste momento a conselheira Maria Izilda Lenk, apontou a ausência de 
conselheiros representantes do Poder Público nas últimas reuniões, o conselheiro Jean 
Carlo Cunha, se comprometeu a fazer um comunicado para os mesmos. 
A conselheira Doroty Rojas, em consonância com a conselheira Maria Izilda Lenk, 
salientaram também que mesmo sem a necessidade de reunião, informações podem e 
devem ser apontadas e apresentadas no grupo de WhatsApp. Inclusive, no sentido de 
contribuir com construção de conhecimentos para a agenda cultural local. 
 
Conclusões: 
Houve consenso dos membros, a presidente Kelly Passadore acolheu a sugestão e se 
prontificou de providenciar em o documento em questão endereçado a Secretaria de Cultura 
e Turismo. 

Pauta 5 
Convocação de reunião extraordinária para a quarta-feira da próxima semana, dia 06/07 as 
18h30, via plataforma google meet, para esclarecimentos e alinhamentos com a turismóloga 
Cláudia Parra, bem como o Presidente do COMTUR de Piracaia, Rafael Rizzato.  
 
Conclusões: 
Todos os presentes concordaram e confirmaram presença.  

 

OBS. Maria Izilda Lenk, apontou via chat, que não estará presente durante o mês de agosto e 
Nilde Ferrara se comprometeu e cobri-la coma suplente.  

 

 

 

Discutidos todos os itens da pauta / Devido à duração da reunião, encerra-se a mesma e fica 
definida como pré-pauta para a reunião subsequente a que segue: 

Pré-pauta 

reunião extraordinária para a quarta-feira da próxima semana, dia 06/07 as 18h30, via 
plataforma google meet, para esclarecimentos e alinhamentos com a turismóloga Cláudia 
Parra bem como o Presidente do COMTUR de Piracaia, Rafael Rizzato.  

 

 

Sem mais, 

 

Julio Cesar da Silva 

Primeiro secretário 


