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                                  COMTUR -----------------------------                

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO DE ESTIVA GERBI

Reunidos na data do dia treze de Dezembro de Dois mil e Dezoito as 09h00
hrs  ,  na  prefeitura  municipal  de  Estiva  Gerbi,  situada  na  Avenida  Adélia
Calefi  Gerbi  nº  15,  onde  foi  realizada  nossa  7ª  reunião  do  COMTUR,
conforme DECRETO MUNICIPAL Nº 197,  DE 11 DE DEZEMBRO DE
2017.  para apresentar mais um projeto do pleito de município de interesse
turístico para o ano de 2019. Foi discutido o projeto de “Construção da nova
cede do Centro Cultural” na Avenida 19 de Maio s/nº conforme descrição
perimétrica citada no decreto , próximo ao santuário de Rosa Mistica, ponto
de  visitação  intensa  em  nossa  cidade  tambem  local  onde  se  tem  uma
geografia  privilegiada  para  desenvolver  uma  inclinação  nos  assentos  do
auditório  e  também  uma  área  extensa  para  estacionamentos  entre  outros
fatores  que  beneficiarão  o  entorno  dessa  instalação  grandiosa.  Foi  citado
também nessa reunião, a importância de um Centro Cultural adequado em
nossa cidade dado que as manifestações artísticas são se suma importância
para o desenvolvimento sócio-cultural do município e cria-se então mais um
grande  mecanismo  de  combate  a  ociosidade  infanto  juvenil,  termo  que
usamos para essa avalanche de coisas vans que as redes sociais, acessadas de
maneira  indevida  causa  na  intelectualidade  de  nossas  gerações  recentes.
Foram apresentados aos membros presentes  alguns modelos de teatros em
nossa região, e todos  vislumbraram a ideia como extremamente positiva ao
nosso município.  Encerrando os  trabalhos eu,  Marcos  Rogério  Fernandes,
presidente deste conselho lavrei a presente ata que lida, e estando conforme ,
está aprovada por todos os presentes nessa reunião. 

                               -  EXPEDIENTE                             ---

A publicação do Semanário Oficial do Município de Estiva Gerbi 
obedece á Lei nº 926 de 03 de Fevereiro de 2017, que cria o Diário
Oficial Eletrônico do Município. 

Este Semanário veicula atos oficiais do município, e outros atos 
de interesse do Executivo e da Câmara Municipal. 
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