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ATA DA 1ê REUNTÃO ORDTNÁRIA 2021
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TATUí

Aos 09 dias do mês de fevereiro dd 2OZL, às 17h, reuniram-se presencialmente os membros do
Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, na Sala de Reuniões do Centro Cultural, sito à praça
Martinho Guedes, neL2, Centro, seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção e
enfrentamento a pandemia da COVID-l9, conforme convocação feita para esta data, com a presença
dos conselheiros que rubricaram a Lista de Presença da respectiva reunião; sob o comando do
Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, Sr. Wagner Eduardo Graziano, assim deu-se
inicio à primeira reunião ordinária de 2O2L do Comtur para discutirem e deliberarem sobre a
seguinte pauta:
- Assunto 1: Leitura do Comunicado de Retorno as atividades do Comtur dos consetheiros Wagner
Eduardo Graziano e João Carlos Vaz de Almeida.
- Assunto 2: Tratativas para a Eleição do comtur para o biênio zozt/2ozz.
- Assunto 3: Leitura do Ofício Comtur ne O}OtlZL em resposta ao Requerimento ne 430/2020 da
Câmara Municipal e ao Ofício ns 586/NT/CMT|2O referente a possibilidade do Comtur indicar ao
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico de Tatuí a necessidade de realizar o
tombamento da Capela lmaculado Coração de Maria da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí.
- Assunto 4: Leitura do Ofício MHPS ns 0005/2021 solicitando ao Comtur a indicação de um
representante para integrar a Comissão da 79e Semana Paulo Setúbal 1L}43-ZOZII
-Assunto 5: Leitura do Ofício CONDEPHATdeTatuí neA2/2020 datado de t3 defevereiro de 2020,
solicitando que indique um suplente do Comtur para suprir uma cadeira junto ao CONDEpHAT.
- Assunto 6: Apresentação das Ações Realizadas pelo Departamento Municipal de Turismo na gestão
2017 a 2020 e ações previstas para a próxima gestão.

Os Srs. Conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, deliberaram o que se
segue:
1.L. Assunto 1: O Presidente do Comtur realizou a leitura de uma carta comunicando o seu retorno

as atividades do Comtur inclusive como Presidente, carta essa protocotada em 29 de novembro
de 2020; posteriormente o Presidente do Comtur realizou a leitura de um e-mail do conselheiro
João Carlos Vaz de Almeida datado de 08 de fevereiro de 2021, comunicando sua volta as
atividades do Comtur; conforme prévia aprovação dos demais conselheiros os mesmos estavam
temporariamente afastado das atividades do comtur devido a eleições municipais de 2020;
sendo esses colocados em votação e aprovados de forma unânime sem reservas, por todos os

' Conselheiros presentes.
L.2' Assunto 2: O Presidente do Comtur explicou que os conselheiros interessados em se candidatar

para a Presidência do Comtur para o Biênio 202U2022 deverá comunicar sua candidatura ou a
sua chapa até72 horas antes da próxima reunião ordinária deste conselho, enviando e-mail para
turismo.tatui@gmail.com ou turismo@tatui.sp.gov.br, sendo essa matéria cotocada em votação
sendo a mesma aprovada de forma unânime sem reservas, por todos os Conselheiros presentes.

L.3. Assunto 3: O Presidente do Comtur realizou a leitura do Ofício Comtur ne 0001/21 o qual
informa a Câmara Municipal que a Capela tmaculado Coração de Maria da Santa Casa de
Misericórdia de Tatuí já foitombada através do decreto municipal ne 20.703, de 20 de agosto de
2020 como Patrimônio Histórico, Cultural, Arquitetônico e Religioso de Tatuí; o presidente
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comentou ainda, que esse assunto já foi deliberado sendo essa teitura apenas i
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1.4. Assunto 4: o Presidente do Comtur realizou a Leitura do Ofício MHPS ne 0005/2021 o qual
solicita ao Comtur a indicação de um representante para integrar a Comissão da lga Semana
Paulo Setúbal (L943-2O2L), assim o Presidente soticitou ao conselheiro e diretor municipal de
cultura Sr. Rogério Donisete Leité de Almeida que explicasse sobre a Programação da Semana
Paulo Setúbal 2O2t e a importância da referida comissão; após explanações o presidente do
Comtur perguntou se o conselheiro Cristiano Guimaraes de Camargo tinha disponibilidade de
representar o Comtur nesta Comissão e se os demais conselheiros estavam de pleno acordo; o
conselheiro Cristiano Guimaraes de Camargo aceitou o convite; sendo essa matéria cotocado em
votação sendo a mesma aprovada de forma unânime sem reservas, por todos os Conselheiros
presentes.

L.5. Assunto 5: O Presidente do Comtur realizou a leitura do Ofício CONDEPHAT de Tatuí ne O2l202O
o qual solicitou um representante do Comtur para suprir uma cadeira junto ao CONDEpHAT,
após a leitura o Presidente solicitou aos conselheiros se alguém poderia representar, assim
ninguém se manifestou, então o próprio presidente irá representar o Comtur junto ao
CoNDEPHAT de Tatuí como membro titular e o como suplente indicou o conselheiro César
Augusto de Araújo; sendo essa matéria colocada em votação sendo a mesma aprovada de forma
unânime sem reservas, por todos os Conselheiros presentes.

1.6. Assunto 6: o Presidente do Comtur convidou o conselheiro e Secretário Municipal de Esporte,
Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, Sr. Cassiano Sinisgalli para realizar uma Apresentação das
Ações Realizadas pelo Departamento Municipal de Turismo na gestão ZOLT à ZOZO e ações
previstas para a próxima gestão; Cassiano Sinisgalli primeiramente parabenizou o trabalho do
Presidente do Comtur e dos demais conselheiros, agradecendo a todos pelo apoio e parceria;
posteriormente Cassiano Sinisgalli apresentou todos as ações realizadas pela área de turismo no
referido período, tais como: eventos turísticos, capacitações da mão de obra voltada ao turismo,
convênios firmados junto ao Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos
Municípios Turísticos do Governo do Estado de São Paulo) devido Tatuí ser MIT (Municípios de
lnteresse Turístico), fomento a lnterlocução da Microrregião Turística Raízes do lnterior paulista;
fomento ao Artesanato local, dentre outros inúmeros projetos e ações realizadas na gestão
passada; após apresentação Cassiano Sinisgalli abriu para perguntas sobre apresentação, o
conselheiro Sr. Luiz Carlos Ramos perguntou sobre a realização da Feira do Doce ZOZL, Cassiano
Sinisgalli disse que a Feira esta prevista de acontecer em Julho ou Setembro, porém a realização
deste evento depende do avanço da vacinação da Covid-L9, o conselheiro Sr. Luiz Carlos Ramos
também explicou que o Sindicato Rural Patronal de Tatuí passou por dificuldades em 2020
devido o cancelamento de vários cursos que estavam previsto e não foram realizados devido as

' restrições impostas pela pandemia da Covid-l9; por último Cassiano Sinisgalli disse que as ações
previstas para a próxima gestão serão apresentadas durante as próximas reunião do Comtur.
Após assuntos em pauta, à palavra livre foi aberta: o Presidente do Comtur cedeu a palavra ao
conselheiro e secretário municipal de turismo, Cassiano Sinisgalli, que comentou que a
Prefeitura de Tatuí írá receber na quinta-feira 11 de fevereiro uma visita técnica da nova
diretoria da AMITESP (Associação dos Municípios de lnteresse Turístico do Estado de São paulo),
representada pelo novo presidente e atual prefeito de Nazaré Paulista, Murilo pinheiro Ramos,
que está visitando vários MlÍs (Municípios de lnteresse Turístico), a fim de colher sugestões e
ouvir as demandas de cada cidade e peculiaridades de região; Cassiano Sinisgalli também
informou os conselheiros que em virtude da pandemia da Covid-L9 a prefeitura de Tatuí não

será normalorganizará nenhuma festividade de carnaval e que o expediente de tra
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durante o período de carnaval; por fim, Cassiano Sinisgalti informou que estão abertas às
inscrições para o Treinamento Excelência em Atendimento para garçons, cumins e maítres para
quem já trabalha no ramo de atendimento, totalmente gratuito, curso esse promovjdo no
Espaço Colaborativo Jardim Babilônia; sendo um projeto contemplado pela "LeiAldir Blanc" com
apoio Prefeitura de Tatuí através da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e JuventurJe.
O Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Tatuí deu por encerrados os trabalhos às
L8h, o mesmo agradeceu a presença de todos os membros do conselho, informando que
próxima reunião ordinária também deverá ser agendada presencialmente para a primeíra terça-
feira de março de2O2L, na Sala de Reuniões do Centro Cultural, sito à Praça Martinho Guedes,
ne12, Centro, seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção e enfrentamento a
pandemia da COVID-L9 e que enviará a convocação com a devida antecedência necessária. Eu,
Wagner Eduardo Graziano, Presidente do Comtur, na ausência da Secretária do Comtur, lavrei a
presente ata, sendo a mesma assinada por mim.

Em confornridade,
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ATA DA 2ê REUNIÃO ORDINÁRIA 2021
CONSELHO MUNICIPAL DE TURTSMO DE TATUí

Aos 02 dias do mês de março de 202L, às 17h, reuniram-se presencialmente os membros do
Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, na Sala de Reuniões do Centro Cultural, sito à praça
Martinho Guedes, net1, Centro, seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção e
enfrentamento a pandemia da COVID-19, conforme convocação feita para esta data, com a presença
dos conselheiros que rubricaram a Lista de Presença da respectiva reunião; sob o comando do
Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, Sr. Wagner Eduardo Graziano, assim deu-se
inicio à primeira reunião ordinária de 2O2t do Comtur para discutirem e deliberarem sobre a
seguinte pauta:
- Assunto 1: Leitura da ata da últíma reunião.
- Assunto 2: Eleição da Presidência do comtur para o Biênio zozt-zozz.
- Assunto 3: Reestruturação de representantes/conselheiros junto ao Comtur.
os Srs. Conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, deliberaram o que se
segue:

1.1' Assunto 1: o Presidente do Comtur realizou a leitura da ata da última reunião; sendo a mesma
aprovada de forma unânime sem ressalvas, por todos os Conselheiros presentes.

1..2, Assunto 2: O Presidente do Comtur explicou que conforme foi deliberado na reunião do Comtur
realizada dia 09/02/2021, que os conselheiros interessados em se candidatar a presidência do
Comtur para o Biênio 202U2O22 deveriam comunicar sua candidatura antes desta reunião
ordinária, enviando e-mail para turismo.tatui@gmail.com ou turismo@tatui.sp.gov.br, prazo
esse, que terminou às 17h do último Sábado; ocasião essa, onde tivemos apenas a manifestação
do conselheiro Sr. César Augusto de Araújo. Neste sentido, o Presidente do Comtur colocou a
candidatura do Sr. César Augusto de Araújo para Presidência do Comtur para o Biênio
202U2022, para deliberação e votação, sendo essa matéria aprovada de forma unânime sem
ressalvas, por todos os Conselheiros presentes. O Presidente do Comtur parabenizou a escolha
do conselheiro César Augusto de Araújo para coordenar os trabalhos do Conselho no Biênio
202U2o22 e de imediato empossou o mesmo, que passou a Presidir a presente reunião. O novo
Presidente do Comtur César Augusto de Araújo agradeceu a confiança de todos os conselheiros
do Comtur, e disse que gostaria de convidar o conselheiro Wagner Eduardo Graziano para
assumir a vice-presidência, e o conselheiro Jean Vinicios Sebastião para assumir a secretaria do
conselho; assim o novo Presidente do Comtur perguntou se os mesmos poderiam aceitar esse
convite e se os demais conselheiros estavam de pleno acordo, aceitos os convites e sem
nenhuma objeção por parte de todos os conselheiros presentes; a matéria foi colocada em' votação, sendo a mesma aprovada de forma unânime sem ressalvas por todos os Conselheiros
presentes, assim foi aclamado para vice-presidente, Wagner Eduardo Graziano e para secretário,
Jean Vinicios Sebastião. Neste sentido, o Presidente do Comtur César Augusto de Araújo
empossou de imediato os mesmos, agradeceu ambos e solicitou que eles passassem a auxiliar a
Presidência a partir deste momento, ajudando no andamento desta reunião.

1.3. Assunto 3: o Presidente do Comtur César Augusto de Araújo, disse aos conselheiros sobre a
necessidade de reestruturação de algumas representações de conselheiros junto ao Comtur, tais
como: 01 representante do Órgão Municipal de Meio Ambiente, 01 Representante do SESI de
Tatuí, 02 representantes de Restaurantes, Bares e Similares, 01 representante de produtores de
Doces de Tatuí, 01 representante do artesanato de Tatuí e 01 representante da área empresarial
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ou comercial; assim o Presidente do Comtur solicitou ao conselheiro Rafael Halcsik Coutinho que
explicasse o motivo da necessidade de reestruturar essas representações, desta forma, o mesmo
explicou que alguns conselheiros não podem mais participar da reunião devido a outros
compromissos, alguns já faltaram da reunião mais de três vezes consecutivas sem justificativa e
outros mudaram de instituições e setores não podendo mais compor suas respectivas cadeiras
junto ao conselho e que a conselheira da área empresarial ou comercial Sra. Erica Teixeira Garcia
Sanches enviou um e-mail ao Comtur no dia 24de fevereiro de2O2L informando que estará 90
dias de licença médica, devendo retornar as suas atividades normais após esse período; com isso
o Presidente do Comtur disse que poderemos enviar ofícios do Comtur, solicitando a designação
de novas pessoas para assumir as referidas representações e que no caso em especial da
conselheira Erica Teixeira Garcia Sanches podemos aguardar o prazo da sua licença médica;
assim o Presidente colocou a matéria em votação, sendo a mesma aprovada de forma unânime
sem ressalvas, por todos os Conselheiros presentes.
Após assuntos em pauta, à palavra livre foi aberta: o Presidente do Comtur cedeu a palavra ao
conselheiro Luis Antonio Galhego Fernandes que parabenizou a atuação do ex-presidente do
Comtur pelo trabalho ao longo de três biênios; o conselheiro Fábio Rogério Vieira também
parabenizou a atuação do ex-presidente e do ex-vice-presidente do Comtur; o secretário
municipal de turismo e conselheiro Cassiano Sinisgalli agradeceu a todos que fizeram parte da
ex-diretoria do Comtur e parabenizou a escolha e aclamação da nova diretoria, afirmou ainda,
que o Comtur teve um papel fundamental para que Tatuí fosse elevada a "MUNICíP|O DE
INTERESSE TURíSTICO - MlT", através da Lei Estadual ns L6.429120L7, e que Tatuí é privilegiada
por ter três turismólogos efetivos na Prefeitura: Jean Vinicios Sebastião, Rafaet Halcsik Coutinho
e Ana Stela das Dores Donzelli; Cassiano Sinisgalli comentou também que Tatuí colheu vários
benefícios desde 2017 devido sermos MIT e que em 2O2O a cidade não recebeu nenhum recurso
Estadual destinado aos MIT's devido à pandemia da Covid-19; posteriormente Cassiano Sinisgalli
comentou que mesmo com a pandemia Tatuí recebeu bons eventos em 2020 a exemplo dos
eventos equestres que aconteceram no Centro Hípico de Tatuí e que seguiram todas as normas
sanitárias de enfrentamento a Covid-19; por fim Cassiano Sinisgalli comentou que em conversa
com a diretora técnica da AMITESP (Associação dos Municípios de lnteresse Turístico do Estado
de São Paulo), Sra. Waldirene Ricanelo, a qual disse que a AMITESP cobrou do Governo do
Estado um prazo para que os valores que cabem aos MIT's para o ano de 2021 sejam divulgados
brevemente, restando aos MIT's apenas aguardar; o conselheiro Douglas Dalmatti Alves também
pediu para fazer uso da palavra livre e afirmou que o Comtur é um dos conselhos mais atuantes
e democráticos da Prefeitura de Tatuí e parabenizou o trabalho do ex-presidente Wagner
Eduardo Graziano ao longo de três biênios consecutivos e parabenizou a escolha e aclamação do
novo Presidente César Augusto de Araújo desejando-lhe sucesso nessa nova empreitada.
O Presidente do Conselho Munícipat de Turismo de Tatuí deu por encerrados os trabalhos às
18h05, o mesmo agradeceu a presença de todos os membros do conselho, informando que
próxima reunião ordinária também deverá ser agendada presencialmente para a primeira terça-
feira do mês de abril de 202L, na Sala de Reuniões do Centro Cultural, sito à praça Martinho
Guedes, ne12, Centro, seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção e enfrentamento a
pandemia da COVID-19 e que enviará a convocação com a devida antecedência necessária. Eu,
Jean Vinicios Sebastião, conselheiro do Comtur e secretário actamado nesta reunião, lavrei a
presente ata, sendo a mesma assínada por mim e pela presidência do conselho.
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Em conformidade,

Presidente do Comtúr Biênio AOZUZOZT

L

Conselheiro e

t
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ATA DA 3E REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TATUí

Aos 06 dias do mês de abril de zOZf, às 17h, reuniram-se vÍrtualmente os membros do Conselho
Municipal de Turismo de Tatuí, via ferramenta virtual "meet.google.com", seguindo assim os
protocolos sanitários de distanciamento social para a prevenção e enfrentamento a pandemia da
COVID-19, conforme convocação feita para esta data, com a presença dos conselheiros: Jean VÍnicios
Sebastião e Rafael Halcsik Coutinho (representantes do Órgão Municipal de Turisrno); Cassíano
Sinisgalli (representante do Órgão Municipal de Cultura); Cristiano Guimarães cle Camargo
(representante do Conservatório de Tatuí); Waganer Eduardo Grazziano (representante dos
Profissionais de Alimentação e Gastronomia); Luís Antônio Galhego Fernandes e Selma Pineda
(representante das tnstítuições de Ensino Superior de Tatuí: FATEC e FAESB); Roberto Machado de
Campos (representante de Associação do Segmento Turístico ou Cultural: APRODOCE); César Augusto
de Araújo (representante de Agência de Viagem e Turismo: TRIP TOUR); e o visitante Eduardo
Domingos (repórter do Jornal o Progresso de Tatuí); reunião essa sob o comando do Presidente do
Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, 5r. César Augusto de Araújo, assim deu-se inicio à ierceira
reuníão ordinária de 2021 do Corntur para rJiscutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta:
- Assunto L: Deliberação da Ata da última reuníão ordinária.
- Assunto 2: Comentários sobre a reunião virtual realizada pela Secretaria Estadual de Turismo com
Prefeitos e Secretários Municipais de Turismo referente lançamento de novos Projetos para o
l-urismo.
- Assutrto 3: Projeto Mapa Turístico da Secretaria Municípal de Turismo de failí / Projeto Selo de
Qualidade Turística do Comtur em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo de'tatuí.
- Assunto 4: Comentário sobre o andamento das obras do MIS (Museu da lmagem e clo Som de
Tatuí).
- Assunto 5: Comentários sobre o andamento da Microrregião Raízes do lnterior Paulista.
- Assunto 6: lnclusão de novos Conselheiros (substituindo ausentes).
Os Srs. Conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, deliberarrarn o que se

I segue:! 1.1. Assunto 1.: Deliberação da Ata da última reunião ordinária, o Presidente do Conselho Municípal
de Turisrno de Tatuí, colocou a presente matéria em votação sendo a mesma aprovacla de forma
unânime sem reservas, por todos os Conselheiros presentes.

L.2. ltssunto 2: O Presidente do Comtur convidor.r o conselheiro e Secretário Municipal de Turisnio,
Sr. Cassiano Sinisgalli para Cornentar sobre a participação de Tatuí na reunião virtual realizada

' pela Secretaria Estadual de Turisrno com Prefeitos e Secretáríos Municipais cle Turísmo referente
lançamento de novos Projetos para o Turisrno; Cassiano Sinísgalli, explicou que a Secretaria
Estadual de Turismo realizou uma reuniâo virtual no dia 3L/03/2O2L com a participação de
várias cidades do interior paulista, ocasião em que o secretário estadual de turismo, Vinícius
Lurnrnertz, apresentou o andamento de projetos e ações, muitos criados para atender,ao setür
durante a pandenria, nesta oportunidacle os técnicos da Secretaría Estadual de Turismo,
explanaram sobre a Cartilha do Turismo, Plano de l-urismo 2A-30, Rota CônÍca Sp, Vídeos
lnstítucionais da Secretaria Estadual de Turismo, Vídeo sobre as Obras clo ,DADETUR

(Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), Vídeo Vale do Futuro
(Frograma de Desenvolvimento do Vale do Ribeira), rJados e inclícaclores turístÍcos elaborados
pelo CIET (Centro de lnteligência cia Economia do Turismo); posteríorrnente Cassiano Sinisgalli
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explicou que a Secretaria Estadual de Turismo poderá anunciar o valor da verba que será

disponibilizada aos MIT's (Municípios de lnteresse Turístico) no mês de Maio/2OZL; por fim,

Cassiano Sinisgalli comentou que a retomada do "trode" turístico e dos eventos que fomentam o

setor irá depender do avanço da iacinação da Covid-l9 no Brasil.

L.3. 0 Pnesidente do Comtur convidou o conselheiro e Secretário Municipal de Esporte, Cultura,

Turismo, Lazer e Juventude, Sr. Cassiano Sinisgalli para explanar sobre Projeto Mapa Turístico da

Secretaria Municipal de Turismo de Tatuíe o Projeto Selo de Qualidade Turística do Comtur ern

parceria com a Secretaria Municipal de Turismo de Tatuí; Cassiano Sinisgalli, disse que a

Secretaria está elaborando a Criação de um Mapa Turístico de Tatuí contendo os principais

atrativos turísticos da cidade, Docerias, Hotéis, Bancos, Agências de Viagem, dente outras

informações de interesse turístíco; e que para os estabelecimentos turísticos façam parte do

mapa, os mesmo deverão obter o Selo de Qualidade Turística, neste sentido Cassiano Sinisgalli,

disse que gostaria que o Comtur já fosse reestruturando a nova edição do Projeto Selo de

Qualidade Turística, após explanações o Presidente do Comtur disse que se reunirá com os

técnicos do Departamento Municipal de Turismo a fim de planejar o regulamento para a

próxima edição do Selo de Qualidade Turística de Tatuí Edição 2OZL/2A72, o Presidente do

Comtur ressaltou ainda que Tatuí já renovou o termo de parcerla com a instituição "VlSlTE 5ÃO

PAULO" para uso da marca "BEM RECEBER' nos materiais Selo de Qualidade Turística de Tatuí,

1.4. O Presidente do Comtur convidou o conselheiro e Secretário Municipal de Turismo, St..Cassiano

Sinisgalli para explanar sobre o andamento das obras do MIS (Museu da lmagem e do Sorn de

Tatuí), Cassiano Sinisgalli disse aos conselheiros que no dia lAlB/2O21- às 14h, foi realízada a

tomada de preços objetivando a contratação de empresa para reforma do prédio onde será

criado MIS e que posteriormente foi divulgado a vencedora do certame sendo a "EMPRESA

SPALLA ENGENHARIA" a qual deverá primeiramente assinar o contrato com a Prefeitura de Taiuí

e posteriormente receber a ordem de serviço para início das obras.

1.5. O Presidente do Comtur convidou o conselheiro e Secretário Municipal de Turismo, Sr. Cassiano

Sinisgalli para explanar sobre o andamento da Microrregião Raízes do lnterior Paulista, Cassian.o

Sinisgalli quinta-feira dia 18/0312021. aconteceu à primeira reunião virtual do ano 2021 do

Fórum Permanente da Mícrorregião Turística Raízes do lnterior Paulista, a firn de debater e

síncronizar ações turísticas entre os dez municípios que fazem parte da microrregÍão turística,
que são TatuÍ, Boituva, Cesário Lange, Quadra, Pereiras, Laranjal Paulista, Porangaba, Jumirim,

Torre cle Pedra e Cer:quilho; dentre os assuntos em pauta da reunião, foi realizada uma

apresentação do relatório da última reunião da Microrregião realizada em 2020, comentários

sobre os impactos no trade turístico em cada município da microrregião turística e perspectivas
' do setor de turismo e eventos pós-pandemia, pesquisa online para preenclrimento de cada

município da microrregião sobre a retomada do turismo pós-pandemia; Cassiano Sinisgalli citotl
que através do sistema do IPEA (lnstituto de Pesquisa Econômica Aplicada), é possível consultar

o número de ocupações formais nas áreas do turismo.
1.6. O Presidente do Comtur explicou que referente à inclusão de novos conselheiros (sr:bstituindo

ausentes) será emitÍdo ofícios para a substituição das representaçôes necessárÍas conforme já

deliberaclo na última reunião.

t
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Após assuntos em pauta, à palavra livre foi aberta: cassiano sinisgalli, comentou que a barreirasanitáría realizada nas entradas de Tatuí para enfrentamento a covid-19 em apenas um finat desemana computou mais de oitocentos veículos de oriundos de outras cidades; Cassianosinisgalli, falou ainda que o Ministérío do Turismo está com inscrições abertas para cursos on-line e gratuitos na área do turismo; o conselheiro Luís Antônio Galhego Fernandes, comentou aideia de criar um concurso Virtual ao estilo "Masterchef" na área de Doces de Tatuí, com apoiodos alunos da FATEC de Tatuí e parceria da Aprodoce (Associação de produtores de Doces deTatuí); o conselheiro cristiano Guimarães de camargo, comentou que o conservatório de Tatuírealizou o processo seletivo para novos alunos de forma totalmente remota, realizado por meíode envio de vídeos e entrevistas virtuais. o sr. Presidente do conselho Municipat de Turismo deTatuí, deu por encerrados os trabalhos às 18h e L0 minutos, o presidente do comtur agradeceua presença de todos os membros do conselhos e visitante, informando que a próxima reuniãoordinária também deverá ser agendada para o dia 04 de maio de 202L, de forma virtual oupresencíalmente seguindo os protocolos sanitários de enfrentamento a covid-i.9 e que enviará aconvocação com a devÍda antecedência necessária informando o formato da reunião. Eu, JeanVinicios sebastião, secretário do comtur, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada,
será assinada por mim e pelo presidente do Conselho.

Em conformidade,

\-_

do Comtur

ente do lomtur
Biênio 202U2OZL
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ATA DA 4ê REUNÁO ORDINÁRN

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TATUí

Aos 04 dias do mês de maio de z)zí, às 17h, reuniram-se presencialmente no Centro Cultural de

Tatuí, sito à praça Martinho Guedes, ne 12 - centro, seguindo todas as normas e protocolos

sanitários de prevenção a Covid-19, tais como: uso de álcool em gel, máscara e o distanciamento

entre os presentes; conforme convocação feita para esta data, com a presença dos conselheiros e

visitantes que rubricaram a Lista de Presença da respectiva reunião; sob o comando do Presidente do

Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, Sr. César Augusto de Araújo, assim deu-se início à quarta

reunião ordinária de2O2Ldo Comtur para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta:

- Assunto 1: Apresentação de novos Conselheiros.

- Assunto 2: Leitura da Ata da última reunião.

- Assunto 3: Comentários sobre a reunião da Microrregião Turística Raízes do lnterior Paulista junto a

SETUR (Secretaria Estadual de Turismo) realizada em 22lo4l212L.

- Assunto 4: Reestruturação do Projeto Selo de Qualidade Turística para a edição 2O2tl2O22

- Assunto 5: Elaboração de um Projeto de Lei denominado "Pró-Turismo"'

os srs. conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, deliberaram o que se

segue:
L.L. Assunto t: O presidente do Conselho Municipal de Turismo, Sr. César Augusto de Araújo,

apresentou os novos conselheiros, representando o sESl de Tatuí, a sra. Úrsula virgínia Pereira;

da área de Restaurante, Bares e Similares, o Sr. Fábio Rizek; do segmento de Produtores de

Doces, c sr. Dalmo oliveira; e o representante do órgão municipal de Meio Ambiente, Sr. Rafael

porciúncula Alves de Camargo que volta a participar das reuniões do conselho, pois o mesmo

estava impossibilitado de participar das reuniões devido a compromissos profissionais. Após,

apresentaçôes o presidente do Comtur, pediu autorização para pautar a possibilidade de

fazermos as próximas reuniões em sistema híbrido, ou seja, com a presença de conselheiros de

forma presencial e remotamente simultaneamente, devido ao período que estamos vivenciando

de pandemia da Covid-19, caso o Departamento Municipal de Turismo disponha de estrutura

para preparar a próxima reunião neste formato; a presente matéria foi colocada em votação,

sendo a mesma aprovada de forma unânime sem reservas, por todos os conselheiros presentes.

L.2. Assunto 2: Leitura da Ata da última reunião ordinária, o Presidente do Conselho Municipal de

Turismo de Tatuí; a presente matéria foi colocada em votação sendo a mesma aprovada de

forma unânime Sem reservas, portodos os Conselheiros presentes'

1.3. Assunto 3: o presidente do Comtur, solicitou que o conselheiro Rafael Halcsik Coutinho
. comentasse um pouco sobre a reunião realizada no dia 22104/2021 entre a Microrregião

Turística Raízes do lnterior paulista e a sETUR (Secretaria Estadual de Turismo) com a presença

da Deputada Damaris Moura, Rafael Halcsik Coutinho explicou que o interlocutor da referida

Microrregião Turística e secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude da

prefeitura de Tatuí, Cassiano Sinisgalli, solicitou o agendamento desta reunião com o objetivo de

apresentar a SETUR um pouco do pontencial turístico da Microrregião Turística que é composta

por dez municípios (Tatuí, Boituva, Cesário Lange, Quadra, Pereiras, Laranjal Paulista, Porangaba,

Jumirim, Torre de pedra e Cerquilho), e que nesta oportunidade o chefe de gabinete da SETUR,

Dr. Wagner Seian Hanashiro, foi muito receptivo e explicou sobre o atual andamento do

Ranqueamento dos MIT's (Municípios de lnteresse Turísticos) e Estâncias; uso de um percentual

da verbas anual destinada aos MIT'S e Estâncias para contratação de serviços, e a possível
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liberação da verba 2021' do Mlrs e Estâncias o mais breve possívet; imprantação de Rotascênicas Turísticas em algumas rodovias paulista; noi"iro, Gastronômico, dentre outros assuntos
1ffi:1:::ffi:::ilf,',ã"-:',ãd; r;;;"il"nio=r",',,ndo no período pós-pandêmico e ae

L'4' o Presidente do comtur explicou que ainda estamos na fase de Reestruturação do projeto serode Qualidade Turística para a edição 2ozl/2o22, . qr" o reguramento do sero deverá constarque os estabelecimentos deverão atender os protocolos sanitários de enfrentamento a covid-L9, além de dispor de uma estrutura de euatidade para atender os turistas.1'5' o Presidente do comtur, solicitou aos conselheiros Jean vinicios sebastião e Rafael Halcsikcoutinho que explicassem sobre a Etaboração aa ,rn projeto de Lei denominado ,,pró-Turismo,,,os mesmos explicaram que a Secretaria Municipal de Esporte, Crlirrr, Turismo, Lazer eJuventude, idealizou uma "minuta de um projeto a" r"r obleiivando fomlntar a vinda de novosnegócios na área de turismo para a cidade, aludando ainaa na retomada Jo setor turístico após apandemia da covid-19, e auxiliando també; 
"r ;;;eendimentos já instarado na cidade quequeiram ampliar seus estabelecimentos; os mesmos ainda, expricaram gue o secretárioMunicipal de Turismo' cassiano sinisgalli juntamente com funcionários do DepartamentoMunicipal de Turismo e da secretario Municipat de planejamento participaram de váriasreuniões com a equipe de consultores do tnvestsp (Agência paulista de promoção delnvestimentos e competitividade). onde, a lnvestsp inforrnou qr" 

"1., 
indicam cidades quepossuem esse tipo de incentivos para empresas que desejam se instalar no Estado de são paulo,sendo o setor de turismo e lazer um dos setores ttmeniaaos peta a rnvestsp, desta forma, surgiua ideia de elaborar uma "minuta de possível projeto de Lei denominado - pró-Turismo,,, minutaessa criada em consonância com lei do Pró-T;i;í iüi rvrrni.ipal ne 2.g44/o7l e o DecretoMunicipal Ne 7'890' de 2008 que Regulamentou . ,pti.rçao do artigo àn a. Lei Municipat ns.3'944' Por fim' os mesmos explicaram que a referida "minuta projeto de Lei,, será aindaanalisada pelos consultores da tnvestsP e pelos técnicos da sl.ietrria Municipal dePlanejamento' Trabalho e Gestão Pública; secretaria Municipal de Fazenda e Finanças, eposteriormente pela secretaria Municipat de Administração e Negócios Jurídicos afim de seranalisada a possível viabilidade deste projeto. Após, explicações foi realizada a leitura da"minuta Projeto de Lei" e posteriormente o presidente do comtur sugeriu que devido aimportância deste projeto para o "Trade Turístico" qr" r"ri, pertinente o envio de um ofício docomtur para as secretarias Municipais de planejamento, Trabatho e Gestão pública, e daFazenda e Finanças' justificando e reforçando 

" írponancia de anarisar a viabiridade desteprojeto; sendo a presente matéria cotocada 
", ,orrçao, sendo a mesma aprovada de formaunânime sem reservas, por todos os Conselh"iro, p*ant"r.'Após 

assuntos em pauta, à palavra livre foi aberta: os conselheiros Fábio Rizek, Dalmo oliveira,Úrsula virgínia Pereira, Luiz carlos Ramos e Maria cristina Gonçalves Granato, comentaramsobre a importância de ser bem estudado um novo reguramento para o projeto seto deQualidade Turística para a edição 2027/2022, aiante uã cenário atuar que estamos vivenciandode pandemia da covid-ts e posterior retomada econômica do ',Trade Turístico,,; os consetheirosFábio Rizek e Dalmo otiveira, comentaram sobre a importância de pensarmos em incentivar avinda de novos Empreendimentos de Turismo, Lazer e.Entretenimento para a nossa cidade,sendo muito boa a criação da minuta de projeto ae rei - pró-Tatuí,,, e que agora o comturdeverá aguardar que a mesma seja analisada pelos ,",or", pertinentes, afim de constatar aviabilidade do projeto; o Presidentl do comtur comentou que o Ministério do Turismo (MTur),

2/s
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está com inscrições abertas para o curso de Atendimento ao Turista por meio do Brasil BraçosAbertos (BBA)' sendo essa uma capacitação on-line e totatmente gratuita, vortadas para jovens apartir dos 15 anos de idade e demais interessados que já atuam ou pretendem ingressar nosetor turístico, sendo as inscr[ôes através do portal bba.turismo.gov.br. o sr. presidente doconselho Municipal de Turismo de Tatuí, deu por encerrados os trabalhos às 1g horas e 22minutos' o Presidente do comtur agradeceu a presenç. a. todos os membros do conselho evisitantes' informando que a próxima reunião ordinária iambém deverá ser agendada para o dia01 de junho de 202L, de forma virtuat, presencialmente ou em formato híbrido, seguindo todos
ff,:::T;:fj '::::u:j",::1,-T::T"nlo a covid_le . q,. enviará a convocação com a devidaantecedência necessária, informando o formato d, ;;;;ã":1r: ::ilT:?.:i:Hr.#rtsecretário do comtur, lavrei a presente ata, que depois;§lida e aprovada, deverá ser assinadapor mim e pelo presidente do Conselho. / I

f-

Em conformidade/aprovada,

do Comtur
Biênio Ll2022

ente d
Biênio 2021

t

e/Araújo
mtur
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ATA DA 13 REUNTÃO EXTRAORDINÁRN
CONSELHO MUNICIPAL DE TURTSMO DE TATUÍ

Ao 01 dia do mês de junho de 202!'.,às 17h55, reuniram-se presencialmente no Centro Cultural de
Tatuí, sito à Praça Martinho Guedes, nq L2 - Centro, seguindo todas as normas e protocolos
sanítários de prevenção a covid-19, tais como: uso de álcool em gel, máscara e o distanciamento
entre os presentes; conforme convocação feita para esta data, com a presença dos conselheiros e
visitantes que rubricaram a Lista de Presença da respectiva reunião; sob o comando do presidente do
Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, Sr. César Augusto de Araújo, assim deu-se início a primeira
reunião extraordinária de Zo?,t do Comtur para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta:
- ASSUNTO Útrttco: Apresentação e Deliberação do Projeto da "SEGUNDA ETApA DAS OBRAS
NECESSÁRIAS PARA A CRIAçÃO DO MUSEU DA IMAGEM E DO sOM - MIS DE TATUí".
os Srs. Conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, deliberaram o que se
segue:

1.1. O Presidente do Conselho Municipal de Turismo, Sr. César Augusto de Araújo, cedeu à palavra
ao Conselheiro e Secretário Municipal de Turismo, Sr. Cassiano Sinisgalli que explanou sobre o
Evento realizado no Palácio dos Bandeirantes no dia 251l05/2ozj-, cassiano sinisgalli disse que
neste evento foi apresentado vários Projetos da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens, e
também foi anunciado o valor da verba 2021 que será disponibilizada aos MlT,s (Municípios de
lnteresse Turístico), anuncio esse realizado peto Governador, João Doria, assim neste ano caberá
aos Municípios de lnteresse Turístico (MlT's) um recurso financeiro na ordem de RS 361.L0g,44
(trezentos e sessenta e um mil, cento e oito reais e quarenta e quatro centavos), para realização
de obras que fomente o turismo local. Cassiano Sinisgalli, disse que a prefeitura de Tatuí gostaria
de indicar ao comtur que esse recurso possa ser utilizado para "SEGUNDA ETAPA DAs oBRAS
NEcEssÁRns PARA A cRlAçÃo Do MUsEU DA IMAGEM E Do soM - Mts DE TATUí,, .onroir. ia
deliberado pelo comtur (conselho Municipal de Turismo de Tatuí) no ano passado, época em
que nenhum recurso Estadualfoi liberado aos MIT's devido à pandemia da Covid-19.

7.2. O Presidente do comtur realizou a Leitura do ofício ST/DADETUR ne. 0g0l2o2t do Dadetur
(Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos) da Secretaria Estadual
de Turismo e Viagens, explicando aos conselheiros presentes todas as recomendações aos MlT,s
para pleitear o u§o da verba 2a2!, o Conselheiro e Secretário Municipal de Turismo, Sr. Cassiano
SínisgalÍi ressaltou aos conselheiros presentes todas recomendações contidas no referido ofício
do Dadetur.

1.3. O Presidente do comtur realízou Leitura do lnforme Técnico da "SEGUNDA ETAPA DAS oBRAS
NEcESSÁRlAs PARA A cRlAÇÃo Do MUsEU DA TMAGEM E Do soM - Mts DE TATUI,,' posteriormente o Presidente ressaltou que esse lnforme Técnico poderá ser enviado ao Dadetur
após as devidas discussões e deliberações do Comtur de Tatuínesta reunião.

1'4' O Presidente do Comtur convidou o Engenheiro Civil e Gestor Municipal de Convênios da
Prefeitura de TatuL sr. Aleksander chaves dos santos para explanar aos conselheiros presentes
SObTE O PTOJCTO E MEMOTiAI DESCTitiVO dA "SEGUNDA ETAPA DAS OBRAS NECESSÁRIAS PARA A
CRIAÇÃO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM _ MIs DE TATUr,, o Sr. Aleksander Chaves dos
santos realizou a devida explanação, respondendo todos os questionamentos e dúvidas dos
conselheiros presentes, o Conselheiro Cassiano Sinisgalli comentou que o "MUSEU DA IMAGEM
E DO SOM - MIS DE TATUÍ" deverá posteriormente dispor de um projeto de Expografia e
Museológico que seja pedagógico e interativo, o Conselheiro e Diretor Municipal de Cultura



\

Rogerio Donisete Leite de Almeida, ressaltou que para o Projeto de Expografia e Museotógico a
secretaria Municipal de cultura buscará futuros recursos junto a Lei de lncentivo à Cultura.

1.5. o Presidente do comtur, após es devidas explanações abriu palavra tivre sobre o projeto da
"SEGUNDA ETAPA DAS oBRAs NECESSÁRIAS PARA A cRlAçÃo Do MU5EU DA TMAGEM E Do
SoM - MIS DE TATUí", o conselheiro Dalmo Vitor Santos oliveira comentou sobre a importância
deste MUSEU para Tatuí, já o conselheiro Cassíano Sinisgalli comentou sobre a relevância
turística do "MUSEU" quando o mesmo estiver efetivamente funcionando futuramente.

1.6. Após esclarecimentos o Presidente do Conselho Municipat de Turismo de Tatuí, cotocou em
votação o presente Projeto e lnforme Técnico referente 'SEGUNDA ETAPA DAs oBRAs
NEcEssÁRlAs PARA A cRlAçÃo Do MUsEU DA TMAGEM E Do soM - Mts DE TATUÍ,,,
localizado na AVENIDA DOMINGOS BASSI, ESQUINA COM A AVENTDA JOÃO BATISTA CORRETA
cAMPos, sfNs, neste MUNIcÍplo DE tNTEREssE TURtsIco de Teruí/sp com os recursos
financeiros do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos -
DADETUR 202L, no valor R$ 361.1.08,44 (trezentos e sessenta e um mil, cento e o1o reais e
quarenta e quatro centavos) conforme anunciado pelo Governo do Estado de São pauto, sendo a
mesma aprovada de forma unânime sem reservas, por todos os Consetheiros presentes. o Sr.
Presídente do conselho Municipal de Turismo de Tatuí, deu por encerrados os trabathos às 1g
horas e 38 minutos, o Presidente do comtur agradeceu a presença de todos os membros do
conselho e visitantes, informando que a próxima reunião em caráter ordinário deverá ser
agendada para o dia 06 de julho de2021, de forma virtual ou presencialmente, seguindo todos
os protocolos sanitários de enfrentamento a Covid-19 e que enviará a convocação com a devida
antecedência necessária, informando o formato da reunião. Eu, Jean Vinicios Sebastião,
Secretário do Comtur, lavrei a presente ata, a qual foi lida por todos os conselheiros presentes
nesta reunião, sendo a mesma aprovada por todos conselheiros presentes de forma unânime
sem reservas, e devidamente assinada por mim e pelo Presidente do Conselho.

Biênio 20ZL/2022

\- do Comtur
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ATA DA 5ê REUNIÃO ORDINÁRN
CONSELHO MUNICIPAT DE TURTSMO DE TATUí

Ao 1" dia do mês de junho de2O2L, às 17h, reuniram-se presencialmente no Centro Cultural de Tatuí,
sito à Praça Martinho Guedes, ne L2- Centro, seguindo todas as normas e protocolos sanitários de
prevenção a Covid-L9, tais como: uso de álcool em gel, máscara e o distanciamento entre os
presentes; conforme convocação feita para esta data, com a presença dos conselheiros e visitantes
que rubricaram a Lista de Presença, anotando as ausências justificadas dos Conselheiros: Rafael
Porciuncula Alves de Camargo, Moacir Edson Silveira, Luiz Carlos Ramos, Ana Stela das Dores Donzelli
e Wagner Eduardo Graziano; sob o comando do Presidente do Conselho Municipal de Turismo de
Tatuí, Sr. César Augusto de Araújo, assÍm deu-se início à quinta reunião ordinária de 2027 do Comtur
para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta:
- Assunto 1: Leitura da Ata da última reunião.
- Assunto 2: Apresentação do Projeto "Roteiro Caminhada da Fé". E, Processo de Elevação do
Santuário e Paróquia Nossa Senhora da Conceição para Basílica Menor.
- Assunto 3: Prêmio "Top Destinos Turísticos2O2O(2O2L.
- Assunto 4: Ofício COMTUR O08l2L.
- Assunto 5: Andamento da primeira etapa das obras do Museu da lmagem e do Som "MIS DE

TATUí".

Assim, seguiu-se o Expediente:
- Assunto 1: O Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, Sr. César Augusto de
Araújo, realizou a Leitura da Ata da última reunião ordinária do Conselho, após a leitura da

mesma, a presente matéria foi colocada em votação sendo a mesma aprovada de forma
unânime sem reservas, por todos os Conselheiros presentes.
- Assunto 2: O Presidente do Comtur, solicitou ao conselheiro Padre Élcio Roberto de Góes, que
explicassesobreo"RoteiroCaminhada daFé",oconselheirodissequeesseprojetoconsisteem
um roteiro de aproximadamente 20km passando por diversas igrejas e atrativos turísticos, tais
como: Praça da Santa, lgreja Matriz, Lar São Vicente de Paulo, lgreja Nossa Senhora das Graças,
Capela de São João do BemFica, Bairro de Americana, Represa, Capela do Bairro Guaxingu e

Santuário Nossa Senhora de Fátima; e que essa caminhada será realizada com saída da Praça da

Santa, e neste primeiro momento será um projeto experimental de caráter religioso, esportivo e

turístico; o conselheiro e secretário municipal de turismo, Cassiano Sinisgalli, parabenizou a

iniciativa do projeto experimental e ressaltou que o projeto poderá também contemplar o
Cicloturismo, pois a rota poderá também ser feita pelos ciclistas de Tatuí e da região; o

. conselheiro Luis Antonio Galhego Fernandes disse que para valorização da história dos atrativos
que compõem o Roteiro podería ser convidado um historiador para contar um pouco da história
de cada atrativo do roteiro. Após esclarecimentos, o conselheiro Padre Élcio Roberto de Góes,
disse que gostaria de contar com o apoio do Comtur e da Secretaria Municipal de Turismo na

consolidação e divulgação do roteiro e o apoio do Departamento Municipal de Mobilidade
Urbana durante o trajeto do roteiro experimental a ser realizado. Por fim, o Presidente do
Comtur parabenizou a idealização do projeto e disse que o Comtur está disposto a ajuldar; o
secretário de turismo, Cassiano Sinisgalli, disse que a Prefeitura de Tatuí poderá apoiar a

formatação e divulgação do roteiro.
Dando sequência, o Presidente do Comtur, solicitou ao conselheiro Padre Élcio Roberto de Góes,
que explanasse sobre o andamento do Processo de Elevação do Santuário e Paróquia Nossa
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Senhora da Conceição para Basílica Menor, assim, o conselheiro Padre Élcio Roberto de Góes
juntamente com seu assistente Leonardo C. de Camargo Barros explicaram aos conselheiros que
a CNBB (Conferência Nacional dos Bíspos do Brasil) já emitiu parecer favorável ao pedido de
elevação da lgreja em basílica menor e que agora o processo deverá ser analisado pelo Vaticano,
onde a Santa Sé poderá conceder o título até o próximo ano, se tudo correr bem. Os mesmos,
explicaram ainda, que o título de basílica menor é concedido para as lgrejas que possuem
relevância histórica, arquitetônica, dentre outros quesitos, sendo esse um reconhecimento
muito importante a nível religioso e também para fortalecer ainda mais a igreja como um
importante atrativo turístico da cidade.
- Assunto 3: O Presidente do Comtur, solicitou ao conselheiro e Secretário Municipal de
Turismo, Cassiano Sinisgalli, que explicasse sobre o 'Top Destinos Turísticos 2020/2021-",
Cassiano Sinisgalli disse aos conselheiros que Tatuí esta concorrendo ao Prêmio que é
promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) e pela SKAL

lnternacional São Paulo, e que município foi classificado e concorrerá nas categorias: "Turismo
Cultural", 'Turismo de Estudo e lntercambio", "Turismo Gastronômico" e 'Turismo de Negócios
e Eventos", onde as pessoas podem participar por meio de votação popular até 31 de outubro,
acessando o Iink https://votetop.com.br/cidade/tatui (Sendo que para votar é obrigatória a

identificação através de validação da rede social "Facebook"), Cassiano Sinisgalli fínalizou
dizendo que enviará aos conselheiros do Comtur o referido link de votação.
- Assunto 4: O Presidente do Comtur, explicou aos conselheiros que o Ofício COMTUR 0O8/2Lfoi
protocolado nas Secretarias Municipais de Fazenda e Finanças e de Planejamento, Trabalho e
Gestão Pública reforçando a importância do Projeto de Lei denominado "Pró-Turismo" que foi
idealizado pela Secretaria Municipal de Turismo visando à criação de incentivos fiscais para
empreendimentos de turismo,lazer e entretenimento; explicou ainda, que o objetivo deste
ofício foi de reforçar a importância turística do referido projeto de lei, e que agora devemos
aguardar que as referidas Secretarias Municipais analisem a viabilidade do projeto.
- Assunto 5: O Presidente do Comtur, solicitou ao conselheiro e Secretario Municipal de
Turismo, Cassiano Sinisgalli, que explanasse sobre o andamento da primeira etapa das obras do
Museu da lmagem e do Som "MlS DE TATUí", Cassiano Sinisgalli, realizou uma apresentação de
70 (setenta)fotos mostrando passo a passo o andamento das obras da primeira fase do "MlS DE

TATUí" e que o cronograma das obras está seguindo o andamento normal pela empresa Spalla
Engenharia & Construções, na sequência Cassiano Sinisgalli convidou o Engenheiro Cívil e Gestor
Municipal de Convênios da Prefeitura de Tatuí, Sr. Aleksander Chaves dos Santos, para que
também explicasse sobre o andamento das obras da primeira fase do "MlS DE TATUí", o Sr.
Aleksander Chaves dos Santos, enfatizou que a obra está avançando e seguindo um bom ritmo
de trabalho até o presente momento, sendo o cronograma de obras estimado em 06 (seis)
meses.

Após assuntos em pauta, à palavra livre foi aberta: O Presidente do Comtur pediu que o
conselheiro Fábio Rogério Vieira explicasse um pouco sobre a certificação "TripadvisorTravellers
Choice 2021" conferida ao Hotel Del Fiol de Tatuí, o conselheiro disse que essa certificação
reconhece o acolhimento e a hospitalidade do Hotel Del Fiol no segmento hoteleiro; o
conselheiro Luis Antonio Galhego Fernandes convidou os conselheiros presentes a participarem
do Fórum Permanente de Políticas Públicas para a Cultura de Tatuíque acontecerá de 03 a 05 de
junho de202l, das 15h às 18h virtualmente via plataforma Zoom o qual está sendo organizado
pelo Movimento Popular Práxís com apoio dos setores culturais da cidade; o conselheiro e
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diretor municipal de cultura, Rogerio Donisete Leite de Almeida (Rogério Vianna) comentou que

o departamento municipal de cultura cadastrou alguns projetos para o "Programa Juntos Pela

Cultura ZOZL" organizado pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, programa que

visa o fomento e difusão cultural no Estado de São Paulo, e que no momento devemos aguardar
a divulgação da lista de projetos classificados pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia

Criativa. O Sr. Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, deu por encerrados os

trabalhos às 17 horas e 50 minutos, O Presidente do Comtur agradeceu a presença de todos os

membros do conselho e visitantes, informando que a próxima reunião ordinária também deverá

ser agendada para o dia 06 de julho de 2021, às 17h, de forma virtual ou presencialmente,

seguindo todos os protocolos sanitários de enfrentamento a Covid-19 e que enviará a

convocação com a devida antecedência necessária, informando o formato da reunião. Eu, Jean

Vinicios SebastÍão, Secretário do Comtur, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada,

t
deverá ser assinada por mim e pelo Presidente do
César Augusto de Araújo.

Co

io 202L/202

Em conformidade/aprovada,

ho Municipal de Turismo de Tatuí, Sr.

hraújo

Biênio 202L12022
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ATA DA 53 REUNTÃO ORDINÁRIA i

CONSETHO MUNIC!PAL DE TURTSMO DE TATUí

Aos 06 dias do mês de julho de 2O2L, às 17h, reuniram-se presencialmente no Centro Cultural de Tatuí, sito
à Praça Martinho Guedes, ne 12 - Centro, seguindo todas as normas e protocolos sanitários de prevenção a
Covid-L9, tais como: uso de álcool em gel, máscara e o distanciamento entre os presentes; conforme
convocação feita para esta data, com a presença dos conselheiros e visitantes que rubricaram a Lista de
Presença, anotando as ausências justificadas dos Conselheiros: Tatiane Barros de Miranda Popets, Douglas
Dalmatti Alves Lima, Cristiano Guimarães de Camargo, Úrsula Virgínia Pereira, Luiz Carlos Ramos, Bruno
Antunes, Wagner Eduardo Graziano, Fábio Rogério Vieira, Dalmo Vitor Santos Oliveira, Luciano Rocha Lima,
Affonso Gaiotto Júnior, Padre Elcio Roberto de Góes, Lívia Amara Rodrigues e Veridiana Pettinellí; reunião
sob o comando do Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, Sr. César Augusto de Araújo,
assim deu-se início à sexta reunião ordinária de 202! do Comtur para discutirem e deliberarem sobre a
seguinte pauta:
- Assunto 1: Leitura da Ata da última reunião.
- Assunto 2: Apresentação dos novos Conselheiros do Comtur em substituição aos conselheiros ausentes.
- Assunto 3: Leitura da Minuta do Decreto Municipal que Dispõe sobre a composição do Conselho
MunicÍpal de Turismo de Tatuípara o Biênio 2OZU2O22.
- Assunto 4: Projeto Turístico do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para a
Microrregião Turística Raízes do lnterior Paulista.
- Assunto 5: Projeto Turístico do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para
Tatuí.
- Assunto 6: Projeto Trem Turístico Raízes do lnterior Paulista.
- Assunto 7: Reunião do Secretário Municipal de Turismo na Secretaria Estadual de Turismo e Viagens no
dia 30 de Junho de 2021.

Assim, seguiu-se o Expediente:
'Assunto 1: O Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, Sr. César Augusto de Araújo,
realizou a Leitura da Ata da última reunião ordinária do Conselho, após a leitura da mesma, a presente
matéria foi colocada em votação sendo a mesma aprovada de forma unânime sem reservas, por todos
os Conselheiros presentes.
- Assunto 2: O Presidente do Comtur, explicou que conforme já discutido no Comtur será substituído
alguns conselheiros ausentes, entre eles: a Sra. Ana Lúcia de Fátima Oliveira de Souza, Sr. Roberto
Machado de Campos, Sra. Erica Teixeira Garcia Sanches, Sr. José Teófilo Ávila, além da substituição do
conselheiro Sr. Moacir Edson Silveira solicitada mediante ofício ns 005/2021 LB/ME da Associação
Comercial e Empresarial de Tatuí. Assim, o Presidente do Comtur apresentou os novos conselheiros
indicados: Sra. Flávia Ferreira Machado e Sra. Julia Fernanda Costa Ramos ambas do seguimento
iurístico ou cultural, Sr. Charles Vieira Campos do setor de receptivo turístico ou agência de viagem e
turismo, João Batista Pinto de Oliveira representante do setor de artesanato, e o Sr. Eric proost
representante da Associação Comercial e Empresarial de Tatuí, a presente matéria foi colocada em
votação sendo a mesma aprovada de forma unânime sem reservas, por todos os Conselheiros
presentes.
- Assunto 3: O Presidente do Comtur, realizou a leitura da Minuta do Decreto Municipal que Dispõe
sobre a composição do Conselho Municipal de Turismo de Tatuí para o Biênio ZOZL/ZOZL, após a
leitura da mesma, a presente matéria foi colocada em votação sendo a mesma aprovada de forma
unânime sem reservas, por todos os Conselheiros presentes.
- Assunto 4: O Presidente do Comtur, convidou o conselheiro e secretário municipal de turismo,
Cassiano Sinisgalli, para explícar sobre o "Projeto Turístico rlo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às
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Micro e Pequenas Empresas) para a Microrregião Turística Raízes do lnterior Paulista"; Cassiano
Sinisgalli disse aos conselheiros que na quarta-feira dia 23 de junho o SEBRAE realizou reunião virtual
com os dirigentes de turismo das cidades que fazem parte da Microrregião Turística Raízes do lnterior
Paulista, região essa composta pelas cidades de Boituva, Cerquilho, Cesário Lange, Quadra, Pereiras,
Laranjal Paulista, Porangaba, Jumirirn, Tatuí, Torre de Pedra; e que nesta ocasião a gestora estadual de
turismo do SEBRAE-SP, Sra. Aline Delmanto, explicou que o Programa SEBRAE de Turismo tem como
premissa fazer do turismo um vetor para o desenvolvimento local dos municípios, visando construir de
forma coletiva entre os municípios envolvidos, e que o SEBRAE deverá apresentar um plano de
trabalho para esse projeto.
- Assunto 5: O Presidente do Comtur, pediu ao conselheiro Cassiano Sinisgalli, para comentar sobre
"Projeto Turístico do Sebrae para Tatuí"; Cassiano Sinisgalli disse a Secretaria Municipal de Turismo e o
SEBRAE realizaram uma reunião on-line dia 25 de junho de 2027, e que o objetivo desta reunião é criar
um plano de trabalho apresentando soluções que possam auxiliar as empresas do "trade" turístico
local durante o processo de retomada econômica pós-pandemia da Covid-l9, visando fortalecer os
setores de alimentação, meios de hospedagens, transportes, entretenimento, cultura e lazer; setores
esses que foram extremamente afetados durante a pandemia.
- Assunto 6: O Presidente do Comtur, convidou o conselheiro Cassiano Sinisgalli, para explanar sobre
o "Projeto Trem Turístico Raízes do lnterior Paulista"; Cassiano Sinisgalli disse que no sábado dia 2G de
junho os dirigentes de Turismo da cidades que compõe a Microrregião Turística Raízes do lnterior
Paulista participaram de uma visita técnica ao Trem Turístico Republicano de ltu à Salto, há convite do
Sr. Adonai Arruda Filho, diretor da Empresa Serra Verde Express, empresa que opera o "Trem
Republicano" e do "Trem Turístico de Morretes a Curitiba", Cassiano Sinisgalli explicou que o Sr. l-uis
Antônio Sobrinho, diretor de Modais de Transportes da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens está
elaborando um estudo de viabilidade para a criação do Trem Turístico Raízes do lnterior Paulista que a
princípio passaria pelas cidades de Laranjal Paulista, Jumirim, Boituva, Cerquilho, além de tperó que
faz parte de outra microrregião, e que mais adiante esse projeto poderia beneficiar também Tatuí.
- Assunto 7: O Presidente do Comtur, pediu ao conselheiro Cassiano Sinisgalli, que explicasse sobre a
sua reunião na "Secretaria Estadual de Turismo e Viagens" realizada dia 30 de Junho de ZO2L,
Cassiano Sinisgalli disse que esteve na sede da Secretaria Estadual juntamente com o turismólogo da
Prefeitura Jean Vinicios Sebastião, e que foram recebidos pelo Secretário Estadual de Turismo e
Viagens, Vinicius Lummertz e pela Deputada Estadual, Dra Damaris Moura, a reunião contou ainda
com a presença, do assessor da SETUR, Clodomiro Correia de Toledo Júnior, o diretor do
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), Antonio Vaz
Serralha, Chefe de Gabinete da Deputada, Markus Henrique Tavares Gonsalves Silva e o Assessor da
Deputada, José Nivaldo Nunes de Miranda. E, que nesta ocasião apresentaram ao Secretário Estadual
Vinicius Lummertz várias propostas que visam a promoção turística da cidade Tatuí, tais como: projeto
de Lei Estadual da Deputada Dra. Damaris Moura, que declara Tatuí "Terra dos Doces Caseiros"; o
andamento do Projeto do MIS (Museu da lmagem e do Som de Tatuí) que está sendo executado pela
Prefeitura com recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos do Estado de São paulo;
Projeto de Lei Municipal que está sendo elaborado pela Prefeitura visando a atração de empresas do
setor de turismo, lazer e entretenimento para a cidade; além de apresentar uma proposta com
sugestões para o futuro ranqueamento das cidades Estâncias e MIT's (Municípios de lnteresse
Turístico), proposta essa sugerida pelos gestores de turismo de Boituva, Cesário Lange, l-aranjal
Paulista e Tatuí, cidades MIT's integrantes da Microrregião Turística Raízes do lnterior paulista;
Cassiano Sinisgalli afirmou ainda ao Secretário Estadual que atualmente TatuÍ cumpre rigorosamente
todos os requisitos e exigências da "Lei Estadual ne L.261làOtS que dispõe sobre as Estância e MlT,s,'.
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Após assuntos em pauta, à palavra livre foi aberta: O Presidente do Comtur disse que foi muito
positiva a reunião de Tatuí na Secretaria Estadual de Turismo e parabenizou o trabalho da Secretaria
Municipal de Turismo; a conselheira Flávia Ferreira Machado convidou os conselheiros para visitarem
o "Espaço Jardim Babilônia" que conta com reunião de empreendedorismo as terças-feiras sempre as
18h30 e que de terça a sábado das13h às 20h fica aberto com coletivo de lojas, escritório, espaço de
aulas, cursos, palestras, eventos culturais, com coworking e ateliê; o conselheiro Eric Proost comentou
que atualmente ele é o tesoureiro na Associação Comercial e Empresarial de Tatuí (ACE) e que estará
representando a ACE junto ao Comtur e que eventualmente quando não puder participar da reunião,
o Sr. Moacir Edson Silveira, gerente da ACE irá participar; o conselheiro Luis Antonio Galhego
Fernandes comentou sobre a retomada das atividades no segundo semestre; a conselheira Julia
Fernanda Costa Ramos que parabenizou a atuação do Comtur e da Secretaria Municipal de Turismo; o
conselheiro Charles Vieira Campos comentou sobre o serviço de turismo receptivo que ele está
prestando no Centro Hípico; o conselheiro João Batista Pinto de Oliveira comentou que a próxima
edição da Feira de Artesanato será de 07 a Ll- de Julho das th às 18h; o conselheiro Fábio Rizek disse
que o setor de Bares e Restaurante está lutando com força para se manter ativo no mercado até
superar a pandemia e que o "Boteco do Bodegá" começará com um projeto de apresentação nrusical
de alunos do Conservatório de Tatuí toda as quartas-feiras e que o estabelecinrento também irá fazer
parte de um Circuito de Comédia Stand-Up; o conselheiro Cassiano Sinisgalli comentou sobre a
importância dos conselheiros ajudarem a fomentar nas redes sociais a participação de Tatuí no
concurso "Top Destinos Turísticos 202O12021", onde Tatuí concorre em quatro categorias: 'Turismo
Cultural", 'Turismo de Estudos e lntercâmbio", "Turismo Gastronômieo" e "Turismo rle Negócios e
Eventos"; o conseiheiro Eric Proost comentou que poderíamos ver a possibilidade de colocar na praça

da Matriz um letreiro "Eu Amo Tatuí" para deixar exposta aos fínais de semana nas edições cla Feira cle
Artesanato e demais eventos pequenos realizados na praça, pois as pessoas gostam de tirar fotos e
isso ajuda a fomentar o nome da cidade nas redes sociais. O Sr. Presidente do Conselho Municipal de
Turismo de Tatuí, deu por encerrados os trabalhos às 18h horas e 30 minutos, O Presidente do Corntur
agradeceu a presença de todos os membros do conselho e visitantes, informando que a próxima
reunião ordinária deverá ser agendada para o dia 03 de agosto deZAZL, às 17h, de forrna virtua! ou
presencialmente, seguindo todos os protocolos sanitários de enfrentamento a Covid-19 e que enviará
a convocação com a devida antecedêncÍa necessária, informando o forrnato da reunião. Eu, Jean
Vinicios Sebastião, Secretário do Comtur, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, deverá
ser assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Municipal urismo de Tatuí, Sr. César Augusto
de Araújo.

Jean Vin
S

Biênio

Em coglformidade/aprovada,

Araújo
Presidente mtur
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ATA DA 7E REUNIÃO ORDTNÁRIA
CONSELHO MUNICTPAL DE TURISMO DE TATUí

Aos 03 días do mês de agosto de 2021, às 17h, reuniram-se presencialmente no Centro Cultural de Tatuí, sito à
Praça Martínho Guedes, ne 12 - Centro, sequindo todas as normas e protocolos sanitários de prevenção a Covid-
19, tais como: uso de álcool em gel, máscara e o distanciamento entre os presentes; conforme convocação feita
para esta data, com a presença dos conselheiros e visitantes que rubricaram a Lista de Presença, anotando as
ausências justificadas dos Conselheiros: Tatiane Barros de Miranda Popets, Rafael Porciúncula Alves de Camargo,
Douglas Dalmatti Alves Lima, Rogerio Donisete Leite de Almeida (Rogério Vianna), úrsula Virgínia pereira, José
Adilson ldro Oliveira, Julia Fernanda Costa Ramos, Luciano Rocha Lima, Padre Élcio Roberto de Góes, Charles Vieira
Campos; reunião sob o comando do Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, Sr. César Augusto de
Araújo, assim deu-se início à sétima reunião ordinária de2O2L do Comtur para discutirem e deliberarem sobre a
seguinte pauta:
- Assunto 1: Leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 06flulho.

, - Assunto 2: Apresentação do Programa Sebrae de Turismo para Tatuí (Convidada: Michelle Oliveira - analista de
\regócios do Sebrae Sorocaba).

- Assunto 3: Apresentação da Minuta do"Regulamento do Selo de Qualidade Turística Edição ZO2t/2022 do
COMTUR.
- Assunto 4: Decreto Municipal ne 27.417/2021 que Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Turismo
de Tatuípara o Biênio 2O2t/2022;

...- Assunto 5: lnforme Técnico referente 'SEGUNDA ETAPA DAS OBRAS NECESSÁRIAS eARA A CRIAçÃO DO MUSEU
DA IMAGEM E DO SOM _ MIS DE TATUí"

Assim, seguiu-se o Expediente:
'Assunto 1: O Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, Sr. César Augusto de Araújo, realizou a
Leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 06lulho do Conselho, após a leitura da mesma, a presente
matéria foi colocada em votação sendo a mesma aprovada de forma unânime sem reservas, por todos os
Conselheiros presentes.
- Assunto 2: O Presidente do Comtur, convidou a Sra. Michelle de Paula Oliveira, analista de negócios clo
Sebrae Sorocaba para apresentar a proposta do "Programa Sebrae de Turismo para Tatuí", a Sra. Michelle de
Paula Oliveira agradeceu a oportunidade e ressaltou que esse programa será em caráter local e regional
abrangendo as cidades da "Microrregião Turística Raízes do lnterior Paulista", a convidada explicou que o

L "Programa Sebrae de Turismo" tem como premissa fazer do turismo um vetor para o desenvolvimento local.
Na sequência o Conselheiro e Secretário Municipal de Turismo, Cassiano Sinisgalli, disse que esse "programa
Sebrae de Turismo" será importante visando o 'Turismo Regional e de Viagens Curtas Distâncias", sendo
fundamental essas capacitações para o nosso Plano de Retomada do Turismo. Posteríormente o Presidente
do Comtur, Sr. César Augusto de Araújo, perguntou a analista de negócios do Sebrae, Sra. Michelle de paula
Oliveira, qual seria uma possível data para agendarmos esse primeiro "Encontro de Networking cla Cadeia de
Turismo", ficando agendado para a próxima reunião ordinária do Comtur no día 14 de Setentbro das 14h às
18h, corn a presença dos Conselheiros e Empreendedores do Trade Turístico local, sendo a mesma aprovac,la
de forma unânime sem reservas, por todos os ílonselheiros presentes.
- Assunto 3: O Presidente do Comtur, explicou aos conselheiros a "Minuta do Regulamento rlo Selo de
Qualidade Turística Edição 202U2O22 do COMTUR" que foi elaborada com base dos regulamentos anteriores
do Selo, disse ainda que enviou uma cópia da Minuta para análise da equipe técnica do "VlSlTE SÃO pAULO
(CONVENTION & VISITORS BUREAU)", pois o Selo de Qualidade Turística de Tatuí utiliza a marca do "Bem
Receber" do "Visite SP", dando continuidade os conselheiros Jean Vinicios Sebastião e Rafael Halcsik Coutinho
explanaram sobre a nova "Minuta do Regulamento do Selo de Qualidade Turística", o regulamento é
totalmente de cunho técnico visando nortear os empreendimentos turístico para a melhoría de seus serviço e
para ajudar os empreendimento no processo de retomada do turismo pós-panclemia. Após explanações e
debates dos Conselheiros sobre a referida minuta o Presidente do Comtur sugeriu enviar a "rninuta,' para
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apreciação de todos os Conselheiros do Comtur e que os Conselheiros possam analisar a referida minuta e
manifestar suas opiniões ou sugestões através do e-mail turismo.tatui@gmail.com até quinta-feira dia 05 de
Agosto deZOZL; sendo essa sugestão colocada em votação, sendo a mesma aprovada de forma unânime sem
reservas, por todos os Conselheiros presentes.
- Assunto 4: O Presidente do Comtur informou os Conselheiros sobre a publicação do Decreto Municipal ne
21..4LU2OZJ- que Dispõe sobre a composição do Consetho Municipal de Turismo de Tatuí para o Biênio
202L12022.
- Assunto 5: lnforme Técnico referente "SEGUNDA ETAPA DAs OBRAS NECESSÁR|AS PARA A cRnçÃO Do
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS DE TATUí" já aprovado de forma unânime sem reservas na "le
REUNIÃO EXTRAORDINÁR|A Do coMTUR" reatizada no dia 01 dia do mês de junho de 202t, com recursos
financeiros do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos - DADETUR 202L, no
valor RS 36L.LO8,44 (trezentos e sessenta e um mil, cento e oito reais e quarenta e quatro centavos) e que
nesta reunião irá explanar para deliberação dos Conselheiros as "Justificativa de atendimento aos 06
critérios aprovados pela 205e reunião do COC (Conselho de Orientação e Controle)": 1. Capacidade para
manter, incrementar ou requalificar o fluxo turístico, O Município possui capacidade para manter,
incrementar ou requalificar o fluxo turístico: Pois TATUTSP, faz parte do MApA DO TURISI\4O BRASILEIRO do
Ministérío do Turismo que tem como foco a gestão, estruturação e promoção do turismo brasiteiro, onde
Tatuí está inserida na Macrorregião SUDESTE, Região Turística "Raízes do lnterior Paulista", fazendo parte da
categoria uc't referente ao fluxo turístico e número de empregos e estabelecimentos no setor de
hospedagem. Justificamos também, que na data de 11 de Maio de 2018 o gerente da divisão da Sabesp de
Tatuí enviou a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude o ofício 049/18-RMDT
atestando que os sistemas operados pela Companhia em Tatuí, dispõe de infraestrutura básica capaz de
atender as populações fixas e flutuantes no que se refere ao abastecimento de água potável e sistema de
coleta e tratamento de esgoto sanitário; 2. Associação com atrativo turístico do município, com a conclusão
desse projeto a cidade passará a contar com um novo atrativo turístico que irá contribuir no fortalecimento
do turismo cultural vivenciado em Tatuí, pois a nossa cidade é reconhecida internacionalmente como a
Capital da Música; abrigando um dos maiores e melhores conservatórios de música da América Latina, o
"Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos". Assim, o Museu da lmagem e do Som - MIS será
um braço que ajudará a contar a história das raízes musicais de Tatuí, contribuindo e associando com os
demais atrativos da cidade; 3. lmportância na estratégia de desenvolvimento econômico e social para o
município, o projeto está consonância com as ESTRATÉGIAS do PDT - Plano de Desenvolvimento Turístico de
Tatuí conforme a Lei Municipal ns 4.976/2015, buscando melhorar a "lnfraestrutura adequada para a
expansão da atividade e de melhoria dos produtos e serviços ofertados", o referido PDT estabelece também
que "a política municipal de turismo, a ser exercida pelo Município, compreende todas as iniciativas ligadas à
indústria do turísmo, as quais sejam originárias do setor privado ou público, isoladas ou coordenadas entre si,
desde que reconhecido seu interesse para o DESENVOLVIMENTo SoCtAL, ECoNÔMtCo E CULTURAL Do
MUNICíPIO"; 4. Consistência entre os objetivos do projeto e as possibilidades de estruturação do destino,
Esse projeto visa contribuir para a estruturação turística do destino, pois o MIS ajudará na difusão do
conhecimento turístico e cultural da cidade e no desenvolvímento da atividade turística local, o qual terá a
função voltada ao turismo cultural e pedagógico. Sendo uma fonte de recepção turística para visitantes e
turistas que buscam a disseminação da cultura factual e histórica de Tatuí; 5. Aderência às práticas
preconizadas nos obietivos do desenvolvimento sustentável (ODS), Tatuí recebeu a certificação errr 2018 do
PROGRAMA MUNlcíPlo VERDEAZUL (PMVA), sendo o 51s colocado em um ranking com 69 municípios
classificados e 645 avaliados. lsso garante a Tatuí uma referência em sustentabilidade e qualidade ambiental,
premiação essa que destaca as metas da ODS (OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) para a
viabilização e incremento do acesso dos municípios paulistas ao conhecimento técnico das questões
ambientaís, bem como aos Programas de que dispõe o Sistema Ambiental Paulista. Tatuí, também liclera a
edição 2020 do Ranking - Abes da Ljniversalização do Saneamento, na categoria "Compr6misso com a
Universalização do Saneamettto" que avalia a capacidade de abastecimento de água, tratamento de esgoto e
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gestão de resíduos sólidos; 6. Contribuição para o processo de desenvolvimento regional, nesta questão o
projeto também segue as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Turístíco de Tatuí, lei Municipal ne
4.976120L5, o qual estabelece que o desenvolvimento do turismo local deve "harmonizar programas, projetos
e atividades turísticas municipais com as políticas, diretrizes e orientações dos governos estadual e federal em
prol do desenvolvimento regÍonal sustentável". Justíficamos ainda, que toda a estruturação de um destino
turístico contribuiu com o desenvolvimento regional, pois quando o turista é atraído por um determinado
destino os municípios vizinhos acabam se beneficiando indiretamente ou diretamente oferecendo seus
serviços de suporte para o turista que esta passando por uma determinada região. Tatuí integra a
Microrregião Turística Raízes de lnterior Paulista que é formada por 10 (dez) municípios (Tatuí, Boituva,
Cesário Lange, Quadra, Pereiras, Laranjal Paulista, Porangaba, Jumirim, Torre de pedra e Cerquilho) dentre
eles 4(quatro) cidades já possuem o titulo de Município de lnteresse Turístico. A RT foi oficialmente criada em
29 de Junho de 2077 com o objetivo de promover o sincronismo das ações turísticas entre os municípios que
fazem parte desta microrregião turística, suas ações visam à divulgação dos atrativos, roteiros e agenda de
eventos de cada município envolvido; além de realizar ações pensadas regíonalmente, promovendo a
integração de projetos que promovam todos os municípios da região. Após explanação das Justificativas, o
Presidente do Comtur colocou a presente matéria em votação sendo a mesma aprovada de forma unânime
sem reservas, por todos os Conselheiros presentes, as quais passam a integrar o referido Projeto e lnforme
Técnico. Após assuntos em pauta, à palavra livre foí aberta: O Secretário Municipal de Turismo e Conselheiro,
Cassiano Sinisgalli, comentou sobre a "Programação Cultural em Comemoração as Festividades de 195 Anos
de Tatuí" com eventos culturais de 1 à 28 de Agosto, seguindo os protocolos sanitários do plano São paulo de
Enfrentamento a Covid-t9; o conselheiro Fábio Rizek comentou sobre a necessidade da Prefeitura de Tatuí
estudar a possibilidade de aumentar o horário de funcionamento de bares pós-pandemia; os conselheiros Luiz
Carlos Ramos e Eric Proost perguntaram esse ano haverá a "Feira do Doce de Tatuí" em outra data após
retomada dos eventos, o Secretário Municipal de Turismo e Conselheiro, Cassiano Sinisgalli, explicou que
neste ano é inviável a realização desta Feira, primeiro porque esse evento demanda uma preparação prévia
de 2 a 4 meses de antecedência com editais e reuniões preparatórias, e segundo porque os meses de
novembro e dezembro são inviáveis para esse tipo de evento, devido as mudança de clima e temperatura
desses meses; o conselheiro Wagner Eduardo Graziano solicitou seu desligamento como representante do
Comtur junto ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico de Tatuí (Condephat), o presidente
do Comtur solicitou que o Conselheiro formalize essa solicitação via e-mail. O Sr. Presidente do Conselho
Municipal de Turismo de Tatuí, deu por encerrados os trabalhos às 18h horas e 40 minutos, O presidente do
Comtur agradeceu a presença de todos os membros do conselho e visitantes, informando que a próxirna
reunião ordínária deverá ser agendada para o dia L4 de setembro de 2A2I, das 14h às 18h, presencialmente,
seguindo todos os protocolos sanitários de enfrentamento a Covid-19 com o tema "Encontro de Networking
da Cadeia de Turismo do Sebrae" e que enviará a convocação com a devida antecedência necessária. Eu, Jean
Vinicios Sebastião, Secretário do Comtur, lavrei a presente ata, a qual foi lida por todos os conselheíros
presentes nesta reunião, sendo a mesma aprovada por todos conselheiros presentes de forma unânime sem
reservas, e devidamente assinada por mim e pelo presidente do lho Municipal de Turismo de Tatuí, Sr.
César Augusto de Araújo.

o Comtur
Biên 2027/2022

Presidente do Comtur
Bíênío 2027/2022

Em conformidade/
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ATA DA 8E REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TATUí

Aos quatorze dias do mês de setembro de2O2!, às 1.7h, reuniram-se presencialmente no Centro Culturalde Tatuí,
sito à Praça Martinho Guedes, ne L2 - Centrp, seguindo todas as normas e protocolos sanitários de prevenção a
Covid-19, tais como: uso de álcool em gel, máscara e o distanciamento entre os presentes; conforme convocação
feita para esta data, com a presença dos conselheiros e visitantes que rubricaram a Lista de presença, anotando as
ausências justificadas dos Conselheiros: José Adilson ldro Oliveira, Luis Antonio Galhego Fernandes, Flávia Ferreira
Machado, Cristiano Guimarães de Camargo, Luiz Carlos Ramos, Fábio Rogério Vieira; reunião sob o comando do
Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, Sr. César Augusto de Araújo, assim deu-se início à oitava
reunião ordinária de2027 do Comtur para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta:
-Assunto 1:Leitura da Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 03 do mês de agosto deZOZL.
- Assunto 2: Apresentação do Projeto Rota Turística e de Peregrinação Caminhada da Fé de Tatuí.
- Assunto 3: Leitura dos seguintes lnformes.

lnforme 1. Pleito 2O2L de Tatuí do Projeto "segunda Etapa das Obras Necessárias para Criação do Museu da

1 lmagem e do Som - Miss de Tatuí", aprovado na Ata 2L6e na Reunião Ordinária do Conselho de Oríentação e
- Controle do Fundo de Melhorias dos Municípios Turísticos (Publicado no Diário Oficial deOa/Og/ZL).

informe 2. Semana do Turismo 2021 de Tatuí.
lnforme 3. Campanha do Top Destinos Turísticos Z1ZO/ZAU,.
Informe 4. Leitura do Pedido de saída do conselheiro Wagner Eduardo Graziano como representante do

COMTUR junto ao Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico de Tatuí "CONDÉPHAT".
Assim, seguiu-se o Expediente:
- Assunto 1: O Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, Sr. César Augusto de Araújo, explicou
que a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 03 do mês de agosto de ZOZL,já foi lida e aprovada de forma
unânime sem reservas, por todos os Conselheiros presentes ao término da referida reunião.
- Assunto 2: O Presidente do Comtur, convidou o Padre Élcio Roberto de Góes e o paroquiano Carlos Augusto
Quevedo Souza para apresentar o "Projeto Rota Turística e de Peregrinação Caminhada da Fé de Tatuí'a, padre
Élcio disse que no dia 3 de outubro (domingo), será lançada oficialmente a Rota Turística e de peregrinação
Religiosa "Caminhada da Fé" e que esse projeto foí elaborado pelo Santuário Nossa Senhora da Conceição de
Tatuí, e estruturado pela Prefeitura de Tatuí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, 

-l-urisrno,

Lazer e Juventude, com o apoio do Conselho Municipal de Turismo de Tatuí (COMTUR). O paroquiano 5r.
Carlos disse que à saída está marcada para às 5h da manhã, da frente da lgreja Matriz, e que a Caminhada

( tem o objetivo de instituir uma rota turística e de peregrinação religiosa na cidade, promovenclo assim, o\ turismo religioso, de lazer e esportivo, em que cada pessoa busca o seu objetivo pessoal, seja devocional,
esportivo, lazer ou turístico. Após apresentações o conselheiro e secretário municipal de turismo Cassiano
Sinisgalli disse que com o apoio do Departamento Municipal de Mobilidade Urbana serão instaladas ao longo
do trajeto várias placas de sinalização turística e que para participar da Caminhada é obrigatório c
preenchimento de um formulário de inscrição, disponível no "QR Code" da imagem de divuigação ou
solicitado pelo e-mail caminhadadafe.tatui@gmail.com, sendo que os peregrinos poderão realizar essa
caminhada em qualquer época do ano, sendo o dia 03/10 apenas o lançamento oficial do projeto.
- Assunto 3: Leitura dos seguintes lnformes
- lnforme 1: O Presidente do Comtur, disse que o Pleito 2021 de Tatuí do Projeto "segunda Etapa das Obras
Necessárias para Criação do Museu da lmagem e do Som - Miss de Tatuí", foi aprovado na.,Ata 21,6s na
Reunlão Ordinária do Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhorias dos Municípios Turísticos
(Publicado no Diário Oficial de0a/o9/21). E, após explanações o conselheiro e secretário de turismo, Cassiano
Sinisgalli disse que atualmente às obras do "Miss de Tatuí" estão na primeira fase de obras seguindo o plano
de trabalho e cronogramas do primeiro convênio firmado, tudo dentro da normalidade.
- lnforme 2: O Presidente do Comtur, pediu para o conselheiro e secretário de turismo, Cassíano Sínlsgaíli,
explanassesobrea"3êsemanadoTurismo2AZy,oqual dissequeasemanaserárealizadade2:t/Aga05/1fr
e que a mesma terá várias atividades tendo como objetivo de fortalecer o turismo de prgximiCade,
divulgando e expandindo o potencial turístico do município e da Microrregião Turística "Raízes do lnterior



L

Paulista" composta por 1"0 cidades da nossa região, atendendo aos profissionais do trade turístico e demais
pessoas interessadas em atuar no mercado turístico; promovendo e homenageando o segmento turístico de
forma geral; e conscientizando a população dos diversos atrativos turísticos, culturais, gastronômicos e

históricos que formam Tatuí.
- lnforme 3: O Presidente do Comtur, comentou sobre o andamento da Campanha do Top Destinos Turísticos
2020/2021 onde Tatuí concorre em quatro categorias: 'Turismo Cultural", "Turismo de Estudos e
lntercâmbio", "Turismo Gastronômico" e "Turismo de Negócios e Eventos", e que a Secretaria Municipal de
Turismo está divulgando pequenos vídeos nas redes sociais e grupos do "whatsapp" pedindo que as pessoas

votem em Tatuí, pois a votação popular seguirá até o dia 3U10.
- lnforme 4: O Presidente do Comtur, realizou a leitura do pedido de saída do conselheiro Wagner Eduardo
Graziano como representante do COMTUR junto ao Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico e
Artístico de Tatuí "CONDEPHAT", após a leitura foi deliberado a indicação das novas representações do
Comtur para integrar o "CONDEPHAT", ficando o conselheiro Sr. Dalmo Vitor Santos Oliveira como membro
titular e o Sr. César Augusto de Araújo como membro suplente; sendo essa matéria aprovada de forma
unânime sem reservas, por todos os Conselheiros presentes.

Após assuntos em pauta, à palavra livre foi aberta: o conselheiro Padre Élcio Roberto de Góes e o convidado
Leonardo Costa de Camargo Barros comentaram sobre o andamento do pedido de "elevação do Santuário
Nossa Senhora da Conceição de Tatuí à Basílica Menor", o Sr. Leonardo disse que participou de uma Audiência

Geral com Papa Francisco, em que entregou todos os documentos, que justificam a proposta e a importância
patrimonial e religiosa do Santuário Nossa Senhora da Conceição para os fiéis do interior de São Paulo, Padre

Élcio disse que a "Basílica Menor" ajudará no desenvolvimento do turismo religioso em nossa cidade; o

conselheiro Wagner Eduardo Graziano propôs aos conselheiros presentes estudar a possibilidade de agendar
uma confraternização do Comtur para o mês de Novembro ou começo de Dezembro; o conselheiro e
secretário mu,nicipal de turismo, Cassiano Sinisgalli comentou sobre a retomada do turismo que Tatuídeverá
sediar o evento turístico "43e Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga", realizada pela ABCCRM (Associação

Brasileíra de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga), com o apoio da Prefeitura de Tatuí, por meio da

Secretaria Municipal de Turismo, no período de2L/10 à3L/10, com participação de mais de 500 cavalos da

raça Mangalarga e mais de 80 expositores de 8 Estados do Brasil reunidos no Centro Hípico de Tatuí; o Sr.

Cassiano comentou também que a Prefeitura de Tatuí também já está planejando as festividades de natal
visando fomentar o comércio local no mês de Dezembro; o conselheiro Dalmo Vitor Santos Oliveira comentou
sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de Turismo pedir para os influenciadores digitais da cidade
ajudar a promover a cidade turisticamente em suas redes sociais. O Sr. Presidente do Conselho Municipal de

Turismo de Tatuí, deu por encerrados os trabalhos às 18h horas e 20 minutos, agradecendo a presença de

todos os membros do conselho e visitantes, informando que a próxima reunião ordinária deverá ser

agendada para o dia 05 de outubro de2021-, das 14h às 18h, presencialmente, seguindo todos os protocolos

sanitários de enfrentamento a Covid-19 com o tema "Encontro de Networking da Cadeia de Turismo do
Programa Sebrae de Turismo" e que enviará a convocação com a devida antecedência necessária. Eu, Jean

Vinicios Sebastião, Secretário do Comtur, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, deverá ser

assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Municipal de de Tatuí, Sr, César Augusto de Araújo.

Presidente do Comtur
Biênio 202L/2022
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Em conformidade/aprovada,
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ATA DA 9Ê REUNTÃo onolruÁnn
coNsELHo MUNtctpAL DE TURtsMo oe rnruí

Aos cinco dias do mês de outubro de2OZL, às 14h, reuniram-se presencialmente no Anfiteatro do Centro Cultural
de TatuL sito à Praça Martinho Guedes, ne L2, Centro, seguindo todas as normas e protocolos sanitários de
prevenção a Covid-19, tais como: uso de álcool em gel, máscara e o distanciamento entre os presentes; conforme
convocação feita para esta data, com a presença dos conselheiros e visitantes que rubricaram a Lista de presença,
anotando as ausências justificadas dos Conselheiros: reunião sob o comando do Vice-presidente do Conselho
Municipal de Turismo de TatuL Sr. Wagner Eduardo Graziano, assim deu-se início à nona reunião ordinária de ZOZL
do Comtur com a seguinte pauta:
- ASSUNTo ÚwlcO: Encontro de Networking da Cadeia de Turismo do programa Sebrae de Turismo.

Assim, seguiu-se o Expediente:
- Assunto Único: O Vice-Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, Sr. Wagner Eduardo
Graziano, explicou aos conselheiros e visitantes que essa reunião será um "workshop" entre os conselheiros
de turismo e os demais empreendedores do "trade" turístico local e que essa dinâmica será ministrado pelo

( Sr. Luis Bramante, Consultor especialista em Gestão de Negócios e Gestão de Projetos da FIA (Fundação\ lnstituto de Administração) mediante parceria com o Programa Sebrae de Turismo; o conselheiro e secretário
municípal de turismo, Cassiano Sinisgalli disse que esse encontro tem como objetivo mobilizar os empresários
do setor para fortalecer e desenvolver o turismo em Tatuí. Após explanações o consultor Luis Bramante deu
Ínício ao "workshop" dizendo que nesta oportunidade será desenvolvida uma dinâmica com os empresários
locais visando identificar oportunidades de negócios na área de turismo através da formação de conexões e
parcerias entre os participantes presentes nesta reunião. Após o "workshop", o Sr. Vice-presidente do
Conselho Municipal de Turismo de Tatur, deu por encerrados os trabalhos às L8h, agradecendo a presença de
todos os membros do conselho e visitantes, informando que em virtude do feriado de O2/1L à próxima
reunião ordinária deverá ser agendada para o dia 09 de novembro de 2021,, às 17h, presencialmente,
seguindo todos os protocolos sanitários de enfrentamento a Covid-l-9 com e que a Presidência do Comtur
envÍará a convocação com a devida antecedência necessária, Eu, Jean Vinicios Sebastião, Secretário do
Comtur, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovad verá ser assinada por mim e pelo Vice-
Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Tatuí, Sr. Eduar no.

L
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do Comtur
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ATA DA 10ê REUNTÃo oRDtruÁnra
coNsELHo MUNtctpAL DE TURIsMo or raruí

Aos nove dias do mês de novembro de 2027, às 17h, reuniram-se presenciarmente no centro cultural de Tatuí, sitoà Praça Martinho Guedes, ne !2- centro,.se,guindo todas as normas e protocolos sanitários de prevenção a covid-L9; conforme convocação feita para esta dafa, com a presença dos conselheiros e visitantes que rubricaram a Lístade Presença, anotando as ausências justificadas dos conselheiros: Fabio Rizek, úrrrL, virgini" pur"i*, TatianeBarros de Miranda Popets, Padre Élcio Roberto de Góes, Julia Fernandes costa Ramos, Rafael porciúncula Alvescamargo, Eric Proost, cristiano Guimarães de camargo e Dalmo vitor santos oliveira; reunião sob o comando doPresidente do conselho Municipal de Turismo de Tatuí, sr. césar Augusto de Araújo, assim deu-se início à décirnareunião ordinária de2027 do comtur para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta:
-Assunto 1: Leitura de Atas das Reuniões ordinárias dos meses de Setembro e outubro de 2021.
- Assunto 2: Requerimentos recebidos para obtenção do Selo de eualidade Turística (2021,/221,
- Assunto 3: verifícar junto ao CoNDEPHAT (conselho de Defesa do patrimônio Histórico e Artístico de Tatuí)informações sobre o acidente do monumento da obra "o condutor " na Etec Tatuí acerca do andamerrto da, restauração deste monumeÍlto..\ - Assunto 4: Balanço do Evento turístico "43ê Exposição Nacional do cavalo Mangalarga,,
- l\ssunto 5: Programação das Festividades ,Tatuí Natal Encan tado 202!,,
- Assunto 6: Participação de Tatuí na 3c edição do Prêmio Top Destinos Turísticos 202L.
- Assunto 7: Leitura do comunicado enviado pela AMlrESp referent" o d"r.onffinciamenro dos rçcursos'do
DADETUR 2A2t no valor de R$ 253.965,52.

Assirn, seguiu-se o Expediente:
- Assunto 1: o Presidente do conselho Municipal de Turismo de Tatuí, sr. césar Augusto de ArarÍjo, solicitouque vice-presidente wagner Eduardo Graziano realizasse a leitura das nossas ultimas ata,, as mesn,tas ioram
lidas e aprovadas sem ressalvas.
- Assunto 2: O Presidente do Comtur, informou que até o presente momento o Selo de eualidade Turísticaedição 2027-2A22 receLreu apenas 5 (cinco) solÍcitações, sendo elas do Museu Histórico paulo Setúbal,Biblioteca Municipal, Espaço Jardim Babilônia, Galeria das Mangueiras e Netos café. Assim, o presit1ente
pediu a colaboração dos conserheiros na divurgação deste projeto.
- Assunto 3; o Presidente do comtur solicitou que o conselheiro e atual presidente do coNsELHo D[ DTFESADo PATRIMÔNIo HlsroRlco E ARTísrlco DE TATUísr. Rogerio Donisete Leite de Almeida explanasse sobre oreferido acidente com o monumento da obr:a "o condutor " na Etec Tatuí, o sr. Rogerio Donísete Leite rJr-:' Almeida relatou que já foi aberto um processo junto ao coNsELHo DE DEFESA DO pATRtMôt\tto t-ttsroRlc0 EL ARTísrlco oe rniuí e qu* . Ér.oia ETEC iá montou uma comissão para que seja restaurado o rnonument(,,
assim o Presidente do comtur solicitou que seja enviado um ofício a ETEC colocando o conselho trlu,icipal cleTurismo a disposição para ajudar no que for preciso.
- Assunto 4: o Presidente do comtur, repassou aos conselheiros os dados obtidos pela secretaria Municipalde Turisnto referente uma pesquisa de demanda turística realizada no evento da 43c Exposição lrlacÍonal docavalo Mangalarga que aconteceu de 2L a 31' de outubro no centro Hípico de Tatuí. o presiderrte tarnbémparabenizou a secretaria municipal de turismo por ter montado um estande com informações,tui.ísticas noevento.
- Assunto 5; o Presidente do comtur, pedíu para o conselheiro e secretário de turismo, cassiano sinisgalÍi;explanasse sobre a "Programação das Festividades "Tatuí Natal Encan tado 2a2L, o conselheiro cassian*sinisgalli informou que a programação terá inicio no dia L de dezembro e seguirá até o dia 23 de dezerrbrocom os projetos da casa do Papai Noel, Acendimento do Pinheii'ão, Natal Musical e a passagem da caravana
Coca-Cola.
- Assunto 6: o Presidente do comtur, inforrnou que Tatuí disputará a finalíssima em três das quatrocategorias em que se disputou o Prêmio Top Destinos Turísticos, são elas: ,,Turismo 

Gastronômico,,.. contra
i:T,|]^r:^r::::::-t?1 .*?.r:ião,; "rurismo cuttural,,, contra praia Grande e santana de parnaíba; e



(_

Prêmio será realizada no dia 3o/LL no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo paurista, com a presença dogovernador do Estado, João Doria, e do secretário de Turismo,e Viagens, Vinicius Lummertz,- Assunto 7: o Presidente do comtur, informou aos conselheiros que este assunto não constava em pautadevido a Prefeitura só ser comunicada na data de 05 de novembro de Za2l,assim o presidente colocou emvotação que o referido assunto fossq inserido na presente pauta, após votação, foi aprovado por todos osconselheiros a inserção do assunto na presente pauta. Assim, o presidente do coMTUR reratou aosconselheiros que o Departamento de Apoio ao Desenvorvimento dos Municípios Turísticos _ DADETURdescontingenciou o valor de R$ 253'965,52 (duzentos e cinquenta e três mir e novecentos e sessenta e cincoreais e cinquenta e dois centavos) referente ao pleito 2021 que poderá ser utílizado das seguintes maneíras:Rever o valor do pleito já apresentado no sistema do sp sem paper caso queiram utirizar para redução dacontrapartida ou Apresentar até 02 (dois) novos preitos prr, , secretaria Estadual de Turismo e viagens,Assim' o Presidente do comtur informou aos conselheiros que para apresentar um novo projeto o devido aotempo disponível seria muito difícil devido aos trâmites necessários, com isso a secretaria Municipar deTurismo sugeriu que esse novo valor descontingenciado Ue nS ZSit.SAS,silorr" ..r"rcido no projetoreferente "SEGUNDA ETAPA DAS oBRAS NECEssÁRiAS pÀÀÀ À cnraçao oo vrúEú DA TMAGEM E Do soM _Mls DE TATUI' já aprovado de forma unânime na "Lê REUNrÃo EXTRAoRDTNÁR|A Do coMTUR,, rearizada nodia 0L dia do mês de junho de 2e21., naquele momento com o valor de RS 361.10g,44 (trezentos e sessenta eum míl' cento e oito reais e quarenta e quatro centavos), assim para minimizar a contrapartida por parte dopoder público municipaí o valor total para esse projeto seria de RS 615.073,ó; (seiscentos e quinze milsetenta e três reais e noventa e seis centavos), assim o presidente do coMTUR corocou a matéria em votação,e a mesma foi aprovada por todos os conselheiros presentes Je forma unânime e sem ressalvas.Após assuntos em pauta, à palavra livre foi aberta: o Vice-presidente do conselho sr. wagner EduardoGraziano solicitou a possibilidade de realizarmos uma confraternização do conselho no final do ano sugerindoa data de L6 de dezembro às 17h30 no Espaço Jardim Babilônia e solicitou ao conselheiro e presidente dsindÍcato Rural Patronal sr' Luiz carlos Ramos que uma cópia ao departamento municipar de turismo dasapostilas e dos trabalhos finais dos cursos de turismo rearizados pelo sENAR em parceria com esse sindicado.conselheiro Fábio Rogério Vieira informou que foi convidado pela Associação Brasileira da lndústria deHotéis- ABIH para fazer parte de um painel, o sr. Fabricio vínci visitante nlsta reunião, informou que omesmo é formado em turismo e que esta a disposição para auxiliar o conselho no que for preciso. por fím, osr' Presidente do conselho Municipal de Turismo uã taiur, ueu po,. encerrados os trabalhos às 1gh horas e 30minutos' agradecendo a presença de todos os membros do conselho e visitantes, informando que a próximareunião ordinária deverá ser agendada para o dia 7 de dezembro de zozr,i, írÁ, presenciarmente e queenviará a convocação com a devida antecedêncla necessária. Eu, Jean Vinicíos sebastião, secretário docomtur' lavrei a presente ata, que depois de aprovada pelos conselheiros, deverá ser assinada por mim e peloPresidente do conserho Municipar de Turismo de Tatuí, sr. césar Augusto de Araújo.
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