Conselho Municipal de Turismo do município de Piracaia-Sp
COMTUR 2019
__________________________________________________________

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA
Ao dia 04 de fevereiro de 2019 realizou-se no Centro Cultural a segunda reunião
ordinária do ano.
O presidente iniciou a reunião dizendo aos presentes e futuros novos conselheiros
sobre o que é o COMTUR, a importância do conselho e também aproveitou para
esclarecer sobre a posição do MIT.
Surge ai o pedido dos conselheiros de reforçar através de oficio, ao departamento de
Cultura e Turismo, a contratação do funcionário para o Centro de Informações
Turísticas.
Ainda sobre este assunto, o membro David ressaltou que enquanto assessor de cultura
e turismo na gestão retrasada, foi criado o cargo de turismólogo no concurso, bem
como ocorreu a contratação. Devido ao fato o conselho solicitará através de ofício ao
departamento de Recursos Humanos informações sobre a contratação da mesma.
Logo após o presidente expôs a necessidade de criarmos um projeto de sinalização e
também cobrar da prefeitura uma melhor atenção quanto a isso.
Para mais detalhes e execução do projeto, uma reunião ficou marcada para dia
11/02/19.
O terceiro assunto sobre guia de turismo comentado pelo membro David e com
grande interesse entre os presentes, ficou para ser discutido na próxima reunião onde
o membro comprometeu-se de levar o valor dos cursos.
O convidado Marcos Rosseli informou a todos que o evento Yoga Day este ano
acontecerá no dia 01 de junho e promete ser o maior e melhor já realizado até agora.
Por último antes da nomeação dos novos membros, a membra Ana Lúcia levantou uma
ocorrência quanto as obras do Mit 2018 sendo realizadas no Parque Ecológico.
Ela citou que algumas árvores estão sendo retiradas e a obra aparenta estar fugindo
do projeto apresentado e aprovado pelo conselho.
Devido ao fato, será protocolado um ofício junto ao Departamento de Obras pedindo
informações, prestação de contas e medição da execução do projeto.

Após a escolha e nomeação dos membros e a inclusão dos representas da área de
ações culturais, feiras, esporte e segurança, o COMTUR de Piracaia fica assim
constituído a partir do ano de 2019:
PRESIDENTE: Nelson Ricanelo de Godoy
VICE PRESIDENTE: Edson Cordeiro
SECRETÁRIA EXECUTIVA: Camila Fernandes da Silva

Do Poder Executivo:
01-Representante da
JULIANO COSTA
02-Representante da
JULIANO COSTA
03-Representante da
KARINA SORGON
04-Representante da
SILVA + MARIA LÚCIA

área de Turismo; MÁRCIA REGINA ZAGO +
área da Cultura; MÁRCIA REGINA ZAGO +
área de Meio Ambiente STELA SORGON +
área de Educação CAMILA FERNANDES DA
ANDRADE

Da Iniciativa privada:
05-Representante dos hotéis; DAVID CARVALHO + MARCO MAÍDA
06-Representante das Pousadas; EDSON CORDEIRO + KAIQUE
CORDEIRO
07-Representante dos Restaurantes e Bares Diferenciados
RUBENS DE OLIVEIRA + SILMARA FIORELINI,
08-Representante das Agências de Turismo Receptivo;
GABRIELA CRISTINA ROSSETTI LÉO +
09-Representante dos artesãos RAFAEL COMAR + MARIA THEREZA
BADARI
10-Representante da mídia local DANILO LUZ + LUCIANA LUZ
11-Representante da Casa do Artesão; MARIA ELISA + MARIO
GUEDES
12-Representante da Associação dos produtores rurais; JULIO
TAKASHI + CELSO LUIZ MORO
13-Representante do Sindicato Rural; JENIFER RAMOS
14-Representante da Associação Comercial; MARIO MOLON +
DAYANA GOMES
15-Representante dos Transportadores;
16-Representantes dos prestadores de serviço TÂNIA CRISPIM,
LUCAS SANTOS
17- Representantes da área de ações culturais; LEANDRO
PASCUI + LUÍS ANGELIS
18- Representantes da área de esporte; ROSIVALDO ROCHA +
JULIANA MAIOLI
19-Representantes da área de feiras e exposições; FÁBIO
SOARES + DAVID PUPIN

20- Representantes da área de segurança;LUIZ CAMARGO +
THAMARA TORRES
21-Representantes da área agroindustrial, ANA LUCIA
WATANABE + GABRIEL WATANABE

Sem mais para o momento se encerra a presente ata.

___________________________________
Camila Fernandes secretária-adjunta

