
 

 

 

ATA DE REUNIÃO DO COMTUR 
 

(x) Ordinária  (  ) Extraordinária 

Data: 31/08/2022 Data de convocação e divulgação da 
pauta: 

18/08/2022 

Hora de início: 18:30 Hora de encerramento: 20:06 
 

Pauta: 

 
● Feedback sobre o Festival Gastronômico e Feira Por-do-sol; 
● Feedback sobre Salão São Paulo de Turismo; 
● Mobilização da RT Negócios e Cultura 15/09; 
● Audiência Pública PDTUR 22/09; 
● Lançamento do material de apoio ao professor sobre Educação Patrimonial; 
● Participação do município no 9º Encontro Brasileiro de cidades históricas 

turísticas e Patrimônio Mundial; 
● Agenda prevista para setembro; 
● Feedback sobre Tour da Roça; 
● Evento dos conselhos de turismo da RT Negócios e Cultura 29/09. 

 

 

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 Não Rafael André Batista X 
Renata Matsumoto Não 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  Sim 
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 Não José de Paula Rodrigues Sobrinho Não 

 

Convidados: Mariana Menezes 

 



 

Deliberações do Conselho: 

Discussão: 

Dá-se a abertura da reunião através de 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  

Feedback sobre o Festival Gastronômico e Feira Por-do-sol; 
 
A presidente do COMTUR inicia com a primeira pauta. Jean Carlo conceitua a reunião 
realizada no dia 17 de agosto; informa que a premiação foi feita; houve 639 votos no 
total, na categoria lancheo premiado foi o Craft, na categoria porção foi o Santo 
Quintal e na categoria prato Rancho dos Amigos. Kelly relata que acompanhou a 
premiação pelas redes sociais, mas deveria ter convidado alguém do COMTUR. Jean 
pede desculpas pela falha. 

 

Pauta 2  

Feedback sobre Salão São Paulo de Turismo; 
 
Kelly relata que foi muito importante a participação e Elisabete observou o interesse 
das pessoas pelo nosso artesanato e destaca que uma pessoa de Campinas ficou 
interessada pela Feira Pôr-do-sol, pois ela faz excursões que duram um dia. Ela 
percebeu que as cidades estão preocupadas em mostrar o que tem de melhor e que 
gostou de ver que nosso município tem artesãos e artistas com muito potencial. 
Interessante, também, notar que as cidades da RT Negócios e Cultura têm muito em 
comum. Jean sugere criar roteiros e rotas para atrair os turistas. 

 

Pauta 3 

Mobilização da RT Negócios e Cultura 15/09/2022; 
 
Jean traz como exemplo o encontro que participou ontem. Há a RT Negócios e Cultura 
e o convênio CIOESTE, no qual os municípios dessa RT integram. Esse grupo promove 
em cada município participante a Mobilização “O Turismo Regional para o 
Desenvolvimento Econômico e Cultural”. Ele vai acontecer no dia 15 de setembro, 
quinta-feira, das 09h às 12h. A programação prevê um café da manhã com produtos 
artesanais feitos na cidade; fala das autoridades; fala da turismóloga Claudia Parra; 
roda de conversa; apresentação cultural da Cia Municipal de Dança. Nessa ocasião, 
será formalizado o convite do encontro de conselhos de turismo da RT Negócios e 
Cultura. Maria IzildaLenk questiona se o produto do café será exposto ou servido. 
Jean afirma que o café é oferecido pelo anfitrião e pediu um orçamento para o Bela 
Eva Café com opção vegana, inclusive. Ele sugere que pode haver ambos os formatos: 
balcão de exposição com comercialização e a oferta do café. Maria Izilda menciona os 
produtos fermentados do Mateus e do Sítio Beira d’água e vai colocar um convite no 
grupo do whatsapp do COMTUR. Jean sugere que, se todos os conselheiros estiverem 
presentes no dia 15, não há necessidade de ter uma reunião prévia com a Claudia 
Parra. Todas as conselheiras presentes à reunião confirmaram presença. 



 

 
 

Pauta 4 

Audiência Pública PDTUR 22/09/2022; 
 
Jean anuncia a audiência pública para que o PDTUR seja aprovado no máximo no 
início de outubro para que tanto esse plano quanto o de cultura sejam inseridos no 
Plano Diretor do município. Ele justifica a escolha do horário - 15h - alegando que 
isso pode trazer o máximo de pessoas possível que trabalham em estabelecimentos. 
Maria izilda sugere rever o horário e questiona se o COMTUR terá acesso à minuta 
antes da audiência e que se sente excluída, pois havia um grupo de trabalho do 
COMTUR que não foi adiante. Jean afirma que ainda não teve acesso à minuta e que 
se necessário irá convocar uma extraordinária para conhecimento do PDTUR.  
 

Pauta 5 

Lançamento do material de apoio ao professor sobre Educação Patrimonial e 
participação do município no 9º Encontro Brasileiro de cidades históricas turísticas e 
Patrimônio Mundial; 
 
Jean passa a palavra para Mariana Menezes que relata sobre a elaboração da cartilha, 
a capacitação dos professores e a última etapa dessa ação que estamos chamando 
de Semana do Patrimônio em que as escolas estão fazendo picnic e conhecendo o 
Mirante do Cristo pela primeira vez, concluindo que a devolutiva tem sido positiva e 
que no ano que vem o projeto tende a se ampliar, principalmente com as 
capacitações que a Secretaria do Estado de São Paulo ofereceu em reunião 
presencial realizada no dia 17 de agosto. Jean toma a palavra e conta como foi a 
experiência no 9º encontro, que foi um espaço de aprendizagem e que estamos 
estudando o livro tombo municipal. 
 
Pauta 6 

Agenda prevista para agosto e setembro; 
 
05/09 Audiência Pública do PMC / Câmara Municipal 
11/09 Palestra sobre fermentados / Sítio Beira D’água 
10/09 Jantar do Rotary / espaço Paraíso 
14/09 Vernissage da exposição Primavera de Romy Bastos / Paço Municipal 
15/09 Mobilização da RT Negócios e Cultura / Câmara Municipal 
22/09 Audiência Pública do PDTUR / Câmara Municipal 
24/09 1ª Feira Literária / Paço Municipal 
25/09 Desafio de Titãs / Fazenda Santa Helena 
29/09 Encontro Regional dos COMTUR’s em Cotia 
 
 
Pauta 7 

Feedback sobre Tour da Roça; 
 
Kelly Passadore relata que houve em torno de 400 ciclistas de vários lugares, que o 
Rafael, presidente do COMTUR de Piracaia, agradeceu a todos, exceto ao COMTUR de 
Campo Limpo Paulista. Kelly questionou porque ela deseja que o COMTUR seja 



 

lembrado e sugere que nos próximos eventos grandes, disponibilizar um guia do 
município para o público saber o que Campo Limpo Paulista tem a oferecer. Jean 
compartilha que esteve na abertura do Festival Gastronômico em Piracaia e comunica 
que a gestão de Piracaia se ofereceu para receber o COMTUR por um dia para 
conhecer a cidade. Ele sugere uma data em setembro - 17 ou 24 - e irão fechar esta 
data no grupo do WhatsApp. 
 

Pauta 8 

Evento dos conselhos de turismo da RT Negócios e Cultura; 
 
Jean comunica que disponibilizará uma van para levar o COMTUR, diante da 
confirmação de presença. 
 
 

Pauta 9 

Contrato de concessão do Cristo; 
 
Doroty e Maria Fernanda leram o contrato e os apontamentos são os seguintes: 
horário de funcionamento das 10h às 19h (acesso gratuito) com serviços de 
lanchonete, banheiro, equipe de limpeza, 6 dias por semana (exceto segunda-feira) e 
evento até às 23h, então por que fica fechado? Questiona se o pagamento e o seguro 
estão em dia, se as vias públicas estão devidamente sinalizadas e não fica claro se o 
estacionamento pode ser cobrado ou não. Jean afirma que todos os apontamentos 
vão além da Secretaria de Cultura e Turismo, orienta que os questionamentos podem 
ser esclarecidos medianteofício do COMTUR. Maria Izilda Lenk concorda e relembra a 
fala da turismóloga Claudia Parra sobre o espaço permanecer aberto à visitação.  
 
Informe 
 
03/09/2022 haverá a última reunião dos monitores para elaboração das trilhas na 
Serra do Mursa. Previsão de lançamento da trilha monitorada em outubro. Pede 
apoio da prefeitura a divulgação. 
 

Ficou acordado que, assim que houver a minuta do PDTUR, poderá ser convocada 
uma reunião extraordinária e informada pelo grupo do WhatsApp. 
Sem mais, 

 

Jean Carlo Cunha  


