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

Aos oito dias do mês de fevereiro 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 quinze minutos, em segunda chamada, com o total de vinte e 

uma pessoas presentes, sendo dezenove conselheiros titulares e/ou em situação de 

titularidade e oito convidados. A reunião teve início com a leitura da ata da última reunião 

ordinária a qual foi aprovada sem ressalvas. A Presidente Carmem Silvia Cândido 

(representante da UNIPEV) iniciou passando a palavra ao convidado Denilson do Amaral, que 

se apresentou como o novo Diretor de Turismo do município e se colocou à disposição do 

Conselho. Na sequência, foi dada a palavra à Lucas Costa, Gestor de Turismo, que informou 

sobre ações que estão sendo planejadas pela Secretaria de Turismo e Cultura. Em seguida 

foi dada a palavra à Solange Barbosa, conselheira representante dos Turismólogos, que 

informou sobre questões pertinentes à RT Rios do Vale. A presidente então deu sequência à 

apresentação das Comissões Técnicas propostas para organização do trabalho interno do 

COMTUR. Sendo assim, foram criadas as seguintes Comissões Técnicas, com suas 

respectivas composições, aprovadas em votações separadas para cada comissão: 

a) Comissão Técnica Plano Diretor de Turismo: 

- Antônio Mauro Ortiz Martins (representante do Turismo Religioso) 

- Elisa Surnin Saes (representante da Colônia Gastronômica de Quiririm) 

- Rodrigo T. França (representante do Centro das Indústrias do Estado de São 

Paulo e vice-presidente do COMTUR) 

- Eduardo R. Junqueira (representante de faculdade ou escola técnica de Turismo) 

b) Comissão Técnica FUMTUR: 

 - Solange C. V. Barbosa (representante dos Turismólogos) 

 - Lucas S. F. Costa (representante do Poder Público - SETUC)  

 - Ricardo C. Vilhena (representante do comércio de Taubaté) 

c) Comissão Técnica de Projetos: 

 - Lucas S. F. Costa (representante do Poder Público - SETUC) 

 - Ana Paula Vieira (representante suplente de produtores de eventos) 

 - Ricardo Ferreira (representante dos guias de turismo) 

 - William Carlos Eduardo de Freitas (representante dos bares e restaurantes 

diferenciados) 

 - Paulo Alexandre Barbeta (representante de acessibilidade) 
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Na sequência, foi feita a leitura da minuta do Projeto de Lei que dispõe sobre a criação do 

programa Taubaté Turismo, pelo Gestor de Turismo Lucas Costa, a qual foi aprovada por 

unanimidade de todos os presentes na reunião. Após, a presidente passou a palavra ao 

Deputado Estadual Sérgio Victor, presente como convidado na reunião, que fez um breve 

resumo ações relacionadas ao município e a obtenção do título de MIT (município de 

interesse turístico), e as dificuldades que temos encontrado nessa trajetória, e se colocando à 

disposição para ajudar demais assuntos pertinentes. Em seguida foi dada a palavra a seu 

assessor, Fabiano Porto, que também se colocou à disposição do Conselho para fazer essa 

ponte. 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 

 


