
 

 

 

 

ATA DE ELEIÇÃO DO COMTUR 03/07/2021 

 

ATA DA ELEIÇÃO DO COMTUR, DIA 03/07/2021, PELA PLATAFORMA “GOOGLE MEET” 

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se, pela plataforma digital 

“GOOGLE MEET”, com recursos de imagem e áudio, os inscritos a candidatos e eleitores, bem como a 

equipe de Gestão de Cultura e Turismo em assembléia para eleger o Conselho Municipal de Turismo de 

Campo Limpo Paulista (COMTUR). A reunião virtual teve início às 08h45min (oito horas e quarenta e cinco 

minutos) e término às 11h35 (onze horas e trinta e cinco minutos).  

O Gestor de Cultura e Turismo, Jean Carlo Leite da Cunha, iniciou a reunião agradecendo a presença de 

todos. Como primeiro item, o mesmo abriu o evento fazendo alguns apontamentos, contextualizando os 

participantes sobre a antiga Lei nº 2.247/2014, que atualmente já não atendia os critérios estabelecidos 

pelo Estado e União e, portanto, houve a aprovação da nova Lei nº 2.437/2021, que revoga a anterior e 

cria não só o COMTUR, bem como o FUMTUR.  

Na sequência, o Gestor de Cultura e Turismo explanou sobre a parceria com a UNIFACCAMP nos processos 

de Cultura, Juventude e Turismo e passou a palavra para os representantes da instituição – a Vice-Reitora 

Lizete Fischer e o professor Coordenador Antônio Reis, que agradeceram e salientaram a importância 

desta ação para fomentar o turismo e a valorização da identidade da cidade.  

Jean Carlo Leite da Cunha seguiu agradecendo a equipe de apoio, Ana Fadigatti, Guilherme Gaspari, 

Mariana Menezes, Rafael André Batista e Viviane Trevisan, e explicou como se daria as próximas etapas da 

eleição, a saber: realizar a chamada de todos os inscritos para concorrerem as suas cadeiras dentro do 

Conselho Municipal de Turismo.  Desejou boa sorte e ótima votação a todos. Após o ocorrido, foi 

transmitido um vídeo do Prefeito Exmo. Sr. Dr. Luiz Braz, cuja fala ressaltou a importância deste ato, 

abrindo os trabalhos e desejando ótima eleição a todos. 

Em seguida, iniciou-se a chamada de todos os concorrentes da Sociedade Civil Organizada para a sua 

apresentação. Cada candidato teve direito a até 02 (dois) minutos de fala para se apresentar e pleitear o 

seu voto. A seguir, a relação dos concorrentes inscritos, habilitados e apresentados na sala do GOOGLE 

MEET para a eleição do COMTUR (Sociedade Civil Organizada): 

Ailton Ossuna Zalorenzi, Camila Fabian, Doroty Rojas, José Luiz Milani, José Mauro Oliveira Baratella, Kelly 

Cristina de Melo Passadore, Luciana Rodrigues Garcia, Pedro Ricardo Úngaro Fávero, Rosana Cristina 

Paulino dos Santos, Shirley Aparecida Martins Baratella. 

 

 

 



 

 

Após as apresentações das pessoas acima, seguiu-se com a chamada de todos os concorrentes da 

Sociedade Civil. Cada candidato teve direito a até 02 (dois) minutos de fala para se apresentar e pleitear o 

seu voto. A seguir, segue a relação dos concorrentes inscritos, habilitados e apresentados na sala do 

GOOGLE MEET para a eleição do COMTUR (Sociedade Civil): 

Camila da Costa Ginez, Cristiane R. de Oliveira Cerqueira, Erik Barkoczy, Fábio Junior Ribeiro de Assis, 

Guaraciaba Aparecida e Silva de Carvalho, João Francisco Coutinho Moreira, José de Paula Rodrigues 

Sobrinho, Júlio César da Silva, Leandro José dos Santos, Márcia Bernini Lourenço, Maria Izilda de Oliveira 

Lenk, Nilde Ferrara, Sílvia Aparecida Silva Santos Barroso, Simone Fígaro Zalorenzi, Vivian Raggenbass 

D’Angelo. 

Depois de todas as devidas apresentações, o Gestor de Cultura apresentou as regras da votação, onde cada 

participante poderia acessar a Cédula Digital (Google Formulário) e votar em apenas um candidato da 

Sociedade Civil e um candidato da Sociedade Civil Organizada. Cada participante poderia preencher a 

Cédula Digital uma única vez (votos duplicados seriam excluídos) e foi proibido compartilhar o link com 

público externo. A votação teria a duração de 15 (quinze) minutos, sendo que, após o término deste 

período, a Cédula Digital seria bloqueada para receber novos votos. Após essa etapa, os votos seriam 

apurados e os resultados, apresentados. E em seguida, deu-se início à eleição.  

Foi colocado no chat o link para acessar a Cédula Digital onde todos os presentes – candidatos as cadeiras 

da Sociedade Civil Organizada e da Sociedade Civil, como também os eleitores inscritos e habilitados 

somente para votar – pudessem realizar suas escolhas. 

O processo eleitoral da Cédula Digital estava disponível para votação em um prazo de quinze minutos, 

após este período encerrou-se a eleição e deu-se início ao processo de apuração dos votos pela Comissão 

Eleitoral. Após esta etapa concluída, a equipe da Gestão de Cultura e Turismo passou o resultado ao Gestor 

de Cultura e Turismo e este justificou a demora na apuração devido a votos duplicados, pois alguns 

participantes preencheram a Cédula Digital mais de uma vez. Em seguidas, relatou o nome de todos os 

candidatos eleitos, tanto os titulares quanto os suplentes de cada segmento, respeitando a ordem dos 

cinco mais votados ocupando a titularidade e os cinco seguintes, a suplência. 

A eleição transcorreu da melhor forma possível, de modo democrático, transparente e organizado. 

O Gestor de Cultura agradeceu a todos os participantes, eleitores e concorrentes de ambos os segmentos, 

desejou boa sorte na nova empreitada para os eleitos e realizou um pequeno discurso de quão importante 

será ter um Conselho Municipal de Turismo forte, sadio e participativo para o município de Campo Limpo 

Paulista.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Segue listagens final de eleitos da Sociedade Civil Organizada e Sociedade Civil (Titulares e Suplentes) 

Membros eleitos da Sociedade Civil Organizada 

1º TITULAR Shirley Aparecida Martins Baratella 

2º TITULAR Kelly Cristina de Melo Passadore 

3º TITULAR Luciana Rodrigues Garcia 

4º TITULAR Camila Fabian 

5º TITULAR Pedro Ricardo Úngaro Fávero 

1º SUPLENTE Rosana Cristina Paulino dos Santos   

2º SUPLENTE José Mauro Oliveira Baratella 

3º SUPLENTE Doroty Rojas 

4º SUPLENTE José Luiz Milani 

5º SUPLENTE  Ailton Ossuna Zalorenzi 

Membros eleitos da Sociedade Civil 

1º TITULAR Márcia Bernini Lourenço 

2º TITULAR Maria Izilda de Oliveira Lenk 

3º TITULAR Vivian Raggenbass D’Angelo 

4º TITULAR Camila da Costa Ginez 

5º TITULAR Júlio Cesar da Silva 

1º SUPLENTE Leandro José dos Santos  

2º SUPLENTE Nilde Ferrara 

3º SUPLENTE Simone Fígaro Zalorenzi 

4º SUPLENTE João Francisco Coutinho Moreira 

5º SUPLENTE  José de Paula Rodrigues Sobrinho 

 

6º SUPLENTE Sílvia Aparecida Silva Santos Barroso 

7º SUPLENTE Cristiane R. de Oliveira Cerqueira 

8º SUPLENTE Erik Barkoczy 

9º SUPLENTE Fábio Junior Ribeiro de Assis 

 

 


