
 

 

 

ATA DE REUNIÃO DO COMTUR 
 

(x) Ordinária  (  ) Extraordinária 

Data: 26/10/2022 Data de convocação e divulgação da 
pauta: 

21/10/2022 

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

Pauta: 

 
 Atualização do status do processo administrativo nº 6517/2022 (Informações 

sobre o espaço Cristo)  
 Apresentação da Portaria da comissão permanente de eventos e decreto 

municipal sobre protocolos e documentos para realização de eventos 
 Eventos municipais e privados (que foram protocolados na Prefeitura)  
 Atualização do status do Pdtur 

 

 

Lista de presença: 

Conselheiro (Titular) Presente Conselheiro (Suplente) Presente 
Guilherme Gaspari X Jean Carlo Leite da Cunha  Sim 
Andrea DorettoBusch Della Costa Não Hilton Mündim Não 
Cleber Ulisses de Oliveira Sim Rafael André Batista X 
Renata Matsumoto Sim Viviani do Valle José X 
Margarete Rubio Não Dennis Pescuma X 
Shirley Aparecida Martins Baratella Sim José Mauro Oliveira Baratella X 
Kelly Cristina de Melo Passadore Não Doroty Rojas Sim 
Luciana Rodrigues Garcia X Maria Fernanda Marques  Não 
Rosana Cristina Paulino dos Santos Não  Elisabete Portiolli Sim 
Ailton OssunaZalorenzi X 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 Não José de Paula Rodrigues Sobrinho Não 

 

Convidados: Mariana Menezes e Adriana Alves  

 

Deliberações do Conselho: 

Discussão: 



 

Dá-se a abertura da reunião através do membro Jean Carlo Cunha, gestor responsável 
pela pasta da Secretaria de Cultura e Turismo, na ausência da presidente do COMTUR 
Kelly Passadore, saudando 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  

Atualização do status do processo administrativo 6517/2022 (Informações sobre o 

espaço Cristo)  

Jean Carlo Cunha, relatou que após o processo administrativo ser submetido a todos 
os departamentos competentes, foi solicitada uma resposta por escrito para a 
empresa, seguindo o formato encaminhado pelo COMTUR. Assim com a respostas 
anexa ao processo, Jean Carlo Cunha propôs a leitura de resposta apresentada pela 
empresa R2; 

Maria Izilda pediu a palavra para breves considerações a respeito da leitura da 
resposta do primeiro questionamento, esclarecendo que a empresa estava ciente das 
condições do contrato quando houve a concorrência.  

Em seguida, Jean continuou a leitura das respostas formuladas pela empresa R2 
referentes à cláusula 7 do contrato de concessão. 

Maria Izilda propôs que os conselheiros se reúnam presencialmente para análise do 
contrato de concessão. 

Em seguida, Renata Matsumoto também propôs que os conselheiros se reúnam 
presencialmente para discutir o contrato e tirar dúvidas, Elisabete também propôs a 
reunião presencial para conhecimento de todos. 

Em seguida, Jean Carlo Cunha, continuou a leitura das respostas referentes às 
cláusulas 4 e 5 referentes aos aluguéis e finalizou, entendemos que a proposta é 
lançar uma enquete no grupo de WhatsApp do COMTUR, para que os conselheiros 
opinem se o encontro presencial fica como uma reunião extraordinária ou na 
próxima ordinária prevista para dia 23 de novembro de 2022. 

Pauta 2  

Apresentação da Portaria da comissão permanente de eventos e decreto municipal 
sobre protocolos e documentos para realização de eventos; 

Em seguida Jean apresentou ao COMTUR a Portaria N 1936 de 31 de agosto de 2022, 
bem como  o Decreto Municipal N 7.043, de 31 de agosto de 2022 que “dispõe sobre 
protocolos e documentos para realização de eventos de inciativa privada ou em 
parceria com a Prefeitura a âmbito municipal” 

Doroty que atualmente deseja realizar um evento no Viveiro Municipal, pediu 
esclarecimento a quem endereçar e onde protocolar. Jean Carlo Cunha esclareceu 
que deve ser encaminhado a Comissão Permanente de Eventos, no departamento de 
protocolo da Prefeitura Municipal, com 30 dias de antecedência do evento.  

Tais documentos (portaria e decreto) foi encaminhado no grupo de WhatsApp do 
COMTUR, para conhecimento dos membros presentes e ausentes. 

Pauta 3 

Eventos municipais e privados (que forma protocolados na Prefeitura) 



 

 

Jean Carlo Cunha, apresentou todos os eventos que estão programados até o final de 
2022, esclarecendo que são de iniciativa da Prefeitura. Foram eles: Vernissage Expo 
=SOMOS= 3/11, Mutirão São José 5/11, Encerramento da semana da consciência negra 
19/11, Cantata de Natal 25/11, Apresentação do espetáculo “Morte e Vida 
Severina”3/12, Mutirão Botujuru 3/12, Corrida Unifaccamp 4/12, Encontro de 
cervejeiros 11/12 e Feira Natalina todas as sextas e sábados;  

O cronograma com todas as informações detalhadas foi encaminhado no grupo de 
WhatsApp do COMTUR, para conhecimentos dos membros presentes e ausentes. 

Pauta 4 

Atualização do status do Pdtur 

De acordo com a última reunião com a turismóloga Cláudia Parra, na semana 
passada, Jean Carlo Cunha relatou que a previsão de finalização do Pdtur está 
prevista para a próxima semana.  

Para comtemplar os anseios do COMTUR, bem como contar com a colaboração de 
todos os membros nessa última etapa, houve a proposta de compartilhar com todos, 
através do grupo de WhatsApp do COMTUR, a planilha do inventário, para que todos 
pudessem checar se alguma informação deixou de ser inserida. Aguardando até a 
segunda feira dia 31/10 para as devolutivas.  

 

Sem mais, 

Jean Carlo Cunha. 


