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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE TURISMO DE TAUBATÉ.  Aos vinte e nove dias do mês 
de junho de 2021, de forma híbrida, por meio do aplicativo de conferências ZOOM para os que participaram on 
line e no Auditório da ACIT, Rua Jacques Félix, 675, Centro-Taubaté para os que participaram presencialmente, 
teve início a reunião extraordinária do Conselho de Turismo de Taubaté (COMTUR), às 09 horas e dez minutos, 
em segunda chamada. A reunião teve início com a seguinte pauta: leitura da minuta da para o reconhecimento 
do Distrito do Quiririm como Polo Gastronômico, Turístico e de Tradições Culturais Italianas no município de 
Taubaté e aprovação de forma híbrida (presencial e on line); formalização e votação do membro da Cadeira dos 
Turismólogos; Considerações finais e encerramento. O Presidente Rodrigo França – CIESP iniciou a reunião e 
passou à leitura da Minuta da Proposta de Lei para o reconhecimento do Distrito do Quiririm como Polo 
Gastronômico, Turístico e de Tradições Culturais italianas, no município de Taubaté, pela Primeira-Secretária 
Rafaela Ferreira de Souza. O conselheiro Antônio Mauro ressaltou sobre a necessidade de melhorias na 
mobilidade para melhor trânsito de ônibus no distrito e Conselheiro Willian Freitas sinalizou para o 
prosseguimento do Projeto. O Presidente Rodrigo França (CIESP) abriu a votação para o Projeto de Lei para o 
reconhecimento do Distrito do Quiririm como Polo Gastronômico, Turístico e de Tradições Culturais Italianas no 
município de Taubaté. Foi aberta a votação com a adesão de quinze votos. Na sequência, foi formalizada a 
indicação da Sra. Tatiana Marchetti Panza, pela cadeira dos Turismólogo, com a leitura do seu currículo e foi 
aberta a votação com a adesão de quinze votos. Logo, iniciou-se a oficina para a elaboração do Plano Estratégico 
do Trabalho do Comtur para 2020/2021 com os conselhereiros que participaram de forma presencial. Após 
breve introdução de alguns conceitos relacionados ao turismo, foi realizada uma análise SWOT do turismo na 
cidade e da atuação do COMTUR. A análise foi validada pelos presentes. A presente ata foi lavrada por mim 
Ruth Camara Rodrigues – Segunda-Secretária. O Presidente Rodrigo França fez os agradecimentos e deu por 
encerrada a reunião. 

 
 

 
 


