
ATA DE REUNIÃO DO COMTUR

( x )  Ordinária (  ) Extraordinária

Data: 30/03/2022 Data de convocação e divulgação da pauta: 30/03/202
2

Hora de início: 18:41 Hora de encerramento: 20:31

Pauta:

1. Evento do Jeep Clube - Enduro

2. Inventário Turístico

3. Festival Gastronômico

4. Encontro de Networking

5. Reabertura do Mirante do Cristo Redentor ao público

6. AVCB dos espaços públicos para realização de eventos

Lista de presença:

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

Munícipes não-conselheiros presentes:

Alex Nunes, Maria Fernanda Marques, Gustavo de Melo.



Deliberações do Conselho:

Discussão:

Saudando a todos presentes, dá-se a abertura da reunião através do Gestor Jean Carlo
Cunha explanando como se dará a reunião, explica:

Na ausência de pauta por parte da sociedade civil, exceto a primeira já levantada
anteriormente, segue pauta da reunião ordinária de hoje, por parte da gestão devido
à ausência não programada e justificada da presidente do conselho, Vivian, saúda a
todos presentes e redireciona a condução da reunião a vice-presidente Kelly que
conduz de forma precisa a todas pautas anunciadas.

Pauta 1ª Evento do Jeep Clube - Enduro

Discussão:

Foram convidados os principais responsáveis pelo evento a participarem desta
reunião e explanarem como se daria a realização do evento, seu objetivo e tratativas
com o poder público com relação a utilização de espaço público – Complexo
Esportivo, documentações e estimativa de impacto positivo ou negativo.

Conclusão:

Diante de uma gama de questionamentos, foi solicitado a apresentação de
documentações de competência da parceria público-privada.

Pauta 2ª Inventário Turístico

Guilherme Gáspari, conduziu este momento da reunião, explicando a necessidade do
Inventário Turístico ao COMTUR, bem como a importância disto para o Plano Diretor
de Turismo e para o levantamento de indicadores para o turismo do município.
Guilherme também mostrou o formulário a ser preenchido e convocou o COMTUR
para ajudar com esse inventariamento.

Pauta 3ª Festival Gastronômico

Guilherme seguiu apresentando o conceito do Festival Gastronômico, que ocorrerá
dentro dos próprios estabelecimentos (indoor), quais são os principais objetivos e
quais serão os próximos passos para sua execução, concluindo o assunto com a
importância de tal ação para o cenário do turismo gastronômico do município.

Pauta 4ª Encontro de Networking

Na sequência, Guilherme apresentou o evento “Encontro de Networking” que irá
acontecer no dia 19/04/22, sendo o primeiro degrau da realização do Festival, e
convocou novamente o COMTUR para colaborar com a divulgação de tal evento,
entregando convites para os empresários do ramo da gastronomia e turismo do
município.



Pauta 5ª Reabertura do Mirante do Cristo Redentor ao público

Discussão:

Conforme debatido, na presença da turismóloga Claudia Parra no Bate-papo
Colaborativo, que ocorreu no dia 09/03, houve um consenso para que o COMTUR,
escreva uma carta direcionada a Gestão de Cultura e Turismo, questionando o
fechamento do mirante do Monumento ao Cristo Redentor em alguns períodos e
exigindo sua reabertura para o público. Jean explica que já existe um processo
administrativo sobre este assunto e se compromete a anexar a carta no processo em
questão para discutir com o responsável pela concesão.

Conclusão:

Maria Izilda se dispõe a escrever a carta propriamente dita, que seria finalizada e
encaminhada pela presidente Vivian ao gestor de cultura e turismo Jean.

Pauta 6ª AVCB dos espaços públicos para realização de eventos

Discussão:

Havendo o questionamento do AVCB dos espaços públicos, Jean explica que uma
empresa já foi contratada pela Prefeitura para fazer o levantamento das adequações
necessárias em todos os prédios públicos para que a Prefeitura esteja, em todos seus
espaços, de acordo com as normas de segurança.

Discutidos todos os itens da pauta a Vice-presidente do COMTUR deu-se por
encerrada a reunião.

Sem mais,

Julio Cesar da Silva

Secretário


