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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TAUBATÉ.  

Aos 18 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, por meio do aplicativo de vídeo 

conferências ZOOM, teve início a reunião ordinária do Conselho de Turismo de Taubaté 

(COMTUR), às nove horas e dez minutos, em segunda chamada, com o total de vinte e uma 

pessoas presentes, sendo 17 conselheiros titulares e/ou em situação de titularidade e 4 

convidados. 

 A reunião teve início com a leitura da ata da última reunião ordinária (dezembro) a 

qual foi aprovada sem ressalvas. A Presidente Carmem Silvia Cândido (representante da 

UNIPEV) iniciou passando a palavra ao Gestor de Turismo do município, Lucas Costa, que se 

apresentou ao grupo em suas novas atribuições e se colocando a disposição para auxiliar o 

grupo sempre que necessário em suas demandas. Apresentou também suas metas e 

planejamento de gestão. Informou que é de seu conhecimento as deficiências administrativas 

do turismo no município como a falta de centro de informações turísticas, falta de sinalização 

turística, falta de capacitação de profissionais, de marketing turístico e que trabalhará para 

sana-las. Informou também a aprovação pelo governo federal em 08/01/2021 da proposta de 

construção de um anexo ao casarão da Chácara do Visconde (Sitio do Pica Pau Amarelo e 

Museu Monteiro Lobato), que também já está com seu anteprojeto aprovado pelo IPHAN, que 

abrigará um centro de apoio ao turista e oferecerá apoio ao Museu Monteiro Lobato. O 

recurso é proveniente de uma emenda parlamentar do Deputado Federal General Peternelli 

no valor de R$700.000 reais.  

 Na sequência, a presidente passou a palavra à conselheira Solange Barbosa 

(representante dos Turismólogos) que atualizou o grupo sobre as atividades da Região 

Turística Rios do Vale (RT Rios do Vale) que realizou sua primeira reunião do ano de 2021 

em 14 de janeiro, com a presença da Diretora Geral Ana Carla Moura, interlocutora 

responsável pela comunicação da RT com o Ministério do Turismo. A conselheira ressaltou a 

importância de que a cidade de Taubaté marque presença neste processo de regionalização, 

para que sejam cumpridas as metas apontadas pela Carta do Turismo do município. 

Ressaltou também a importância da evolução de categoria para alcançarmos o título de MIT 

(município de interesse turístico). Explicou brevemente do que se trata a regionalização e 

quais as cidades que fazem parte da região em que Taubaté está inserida. 

 Após a fala da conselheira, a presidente deu continuidade iniciando a aprovação das 

indicações de novos Conselheiros para tomem posse de suas representatividades. Foram 
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aprovadas as indicações de Elisa Surnin Saes para a titularidade de representante da colônia 

gastronômica do Quiririm e de Ana Paula Vieira da Silva para a suplência de representante 

dos produtores de eventos, com a maioria de seus respectivos votos.  

Realizada a votação a presidente informou que iniciará o processo de elaboração dos 

grupos de trabalho e comissões técnicas do COMTUR de Taubaté para que sejam dividas as 

demandas de trabalho. 

Dando seguimento, foi aberta a fala aos demais participantes. A rodada de perguntas 

se iniciou com as perguntas previamente enviadas pelos convidados da reunião. O convidado 

Rafael Ferro, perguntou sobre a Gastronomia no âmbito do Plano Diretor de Turismo da 

cidade de Taubaté, A Conselheira Solange informou que das páginas 159 a 161, e 171 a 182 

o plano apresenta diretrizes relacionadas à gastronomia; o que precisamos é que haja mais 

sinergia entre os receptivos e os representantes da gastronomia local para que possam 

trabalhar em grupo. A segunda pergunta foi da convidada Viviane Vignoli que perguntou 

sobre as estratégias para tornar a cidade mais acessível e inclusiva. A presidente informou 

que ainda não existe um programa municipal direcionado à inclusão, mas que essa discussão 

ganhará força e espaço, tendo em vista que com a reformulação das cadeiras do COMTUR 

realizada em outubro de 2020, agora temos dentro de nosso Conselho um representante da 

acessibilidade.  

Nada mais havendo a deliberar, a presidente deu por encerrada a reunião. A presente 

ata foi lavrada por mim, Nathália Maria Novaes Victor (SETUC), e todos os presentes 

assinaram virtualmente a lista de presença.   

 

 

 

 

 

 

Carmem Silvia Cândido Pedroso Bastos 

Presidente do COMTUR 

 


