
 

 

 

ATA DE REUNIÃO DO COMTUR 
 

( x )  Ordinária  (  ) Extraordinária 

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

30/11/2022 

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

Pauta: 

 

 Aprovação da ata da reunião ordinária anterior 
 atualização sobre adesão do município ao SISMAPA; 
 atualização sobre adesão do município a RT negócios e cultura;  
 atualização sobre o PDTur; 
 abertura para esclarecimentos e dúvidas em geral no que concerne ao Poder 

Público; 
 Devolutiva referente a concessão do Mirante Cristo Redentor. 

 

 

 

Lista de presença: 

Conselheiro (Titular) Presente Conselheiro (Suplente) Presente 
Guilherme Gaspari X Jean Carlo Leite da Cunha  Sim 
Andrea Doretto Busch Della Costa Sim Hilton Mündim Não 
Cleber Ulisses de Oliveira Não Rafael André Batista X 
Renata Matsumoto Não 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 Ossuna Zalorenzi 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 Sim José de Paula Rodrigues Sobrinho Não 

 

Convidados: Mariana Menezes e Cláudia Parra 

 



 

 

Deliberações do Conselho: 

Discussão: 

Dá-se a abertura da reunião através do membro Júlio César, Secretário da mesa 
diretora, 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 
os presentescaprovaram sem objeção.  

Pauta sugerida pelo poder público:  

Pauta 1  

Atualização sobre adesão do município ao SISMAPA; 

Jean Carlo Cunha, Secretário de Cultura e Turismo relatou que após o envio de uma 
série de documentos para o Sistema Eletrônico para os cadastros e registros, 
denominado de “Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro – SISMapa” 
do Ministério do Turismo, o município de Campo Limpo Paulista está com o status 
“concluído”, esperando a aprovação final que deve acontecer na primeira semana de 
dezembro de 2022.  

Pauta 2  

Atualização sobre adesão do município a RT negócios e cultura  

Em seguida Jean Carlo Cunha, compartilhou que a última reunião a RT Negócios e 
Cultura, aconteceu ontem dia 29 de novembro de 2022, em Barueri, concluindo os 
trabalhos do ano e encerrando o biênio dos atuais interlocutores, que eram 
representados pelos municípios de Carapicuíba e Osasco. Durante esta mesma 
reunião houve a proposta, aprovada por unanimidade de que no próximo biênio, os 
interlocutores da RT Negócios e Cultura sejam os gestores dos municípios de Caieiras 
e Campo Limpo Paulista, uma conquista e reconhecimento do trabalho que vem 
sendo desenvolvido inclusive com a participação deste conselho.  

Pauta 3 

Atualização dobre o PDTur 

Jean Carlo Cunha, esclarece que depois de tantos processos compartilhados, ontem 
foi encaminhado o documento final pela turismóloga Cláudia Parra, nos emails do 
Gabinete do Prefeito, Secretaria de Cultura e Turismo e para a presidência do 
COMTUR. Após a reunião de hoje, o documento será compartilhado para apreciação 
do COMTUR e na próxima semana deverá ser encaminhado à Câmara Municipal para 
que possa ser apreciado, discutido, votado e aprovado, instituindo-se como Lei 
Municipal, para seguimento dos trabalhos.  

A turismóloga Cláudia Parra, presente na reunião, agradeceu a oportunidade de 
parceria e do trabalho desenvolvido, fez uma retrospectiva do processo de 
construção do PDTur, até a entrega digital do documento e comentou que ainda 
pretende fazer a entrega física e presencial do documento ao Prefeito, Secretário de 
Cultura e Turismo e abriu o convite para o COMTUR. A mesma colocou-se à disposição 
para eventuais contatos para esclarecer as dúvidas que vierem a surgir e seu desejo 
de que esta parceria se estenda por muitos e muitos anos.  

Pauta 4 



 

Abertura de espaço para esclarecimentos e dúvidas em geral no que concerne ao 
Poder Público; 

Não houve nenhuma intervenção por parte dos presentes, passando-se a próxima e 
última pauta do dia.  

Pauta 5 

Devolutiva referente a concessão do Mirante Cristo Redentor 

O Secretário da mesa diretora do COMTUR, Júlio César, abriu espaço para 
manifestação dos membros, já que esta foi uma demanda trazida pela sociedade 
civil, sugerindo como levantado na última reunião que houvesse um encontro 
presencial para avaliação da resposta do concessionário juntada ao processo 
administrativo.  

Houve manifestação da conselheira Maria Izilda Lenk, que se mostrou insatisfeita 
com a falta de participação e resposta dos outros membros, sugerindo que houvesse 
acesso digital do documento que contém a resposta do concessionário ao COMTUR, 
bem como a determinação de uma data para o encontro presencial.  

A conselheira Maria Izilda Lenk ainda questionou sobre o processo de licitação para 
concessão do antigo espaço “Tordilho Negro”, se já havia ocorrido e se algum 
conselheiro tinha esta informação.  

Na sequência houve a manifestação da conselheira Camila Ginez, que concordou em 
participar do encontro presencial, mostrando-se interessada em acessar os 
documentos processuais.  

Não havendo mais questionamentos, o Secretário de Cultura e Turismo, se colocou a 
disposição para colaborar, disse ainda que em caso de sua ausência neste momento 
as portas da Secretaria de Cultura e Turismo, sede deste conselho, estarão abertas e 
os documentos acessíveis desde que haja uma data em consenso e fique agendado 
este momento.  

Já sobre o processo de licitação para concessão do antigo espaço “Tordilho Negro”, 
Jean Carlo Cunha, disse que a princípio este local não deve ser administrado pela 
Secretaria de Cultura e Turismo, que provavelmente há um espaço para eventos, feira 
de artesanato e a possível acomodação de um vagão de trem, mas que não 
participou desta licitação, mas esclareceu que estes atos são públicos e possíveis 
consultas podem acontecer ao site da Prefeitura, que atualmente o local deve se 
chamar “Parque do Lago”.  

Não havendo mais nada a declarar, o secretário da mesa diretora do COMTUR, Júlio 
César, sugeriu que a possível reunião presencial para avaliação das documentações 
sobre a concessão do espaço do Cristo Redentor, seja discutida com mais tempo e 
planejamento no grupo do WhatsApp do COMTUR e com possível agendamento prévio 
e deu-se por encerrada a reunião.  

 

Sem mais, 

Júlio César.  


