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

Aos oito dias do mês de março 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  

quatro pessoas presentes, sendo vinte conselheiros titulares e/ou em situação de titularidade 

e quatro convidados. A reunião teve início com a leitura da ata da última reunião ordinária a 

qual foi aprovada sem ressalvas. A Presidente Carmem Silvia iniciou explanando sobre o 

projeto de Place Branding, um dos projetos que a Setuc está elaborando e que tem uma 

relação muito próxima com o Plano Diretor de Turismo, que está sendo revisado, e com a 

proposta de MIT do municipio. A presidente informou, em nome do Conselheiro Ricardo 

Vilhena que esteve na ALESP verificando a situação do processo MIT de nossa cidade, que 

na comissão da ALESP não houve consenso sobre a aceitação do parecer enviado pelo 

governo do estado no antigo processo. Existe um novo pedido de parecer, e o pedido está 

nas mãos do governo do estado. Dessa forma, surge a necessidade da criação de uma 

Comissão para acompanhar as questões relacionadas ao MIT. A presidente conduz a eleição 

desta comissão, onde foram eleitos para esta comissão Solange Barbosa, Nathália Novaes, 

Ricardo Vilhena, William Freitas, Antonio Mauro Martins. O convidado Jefferson Campos 

demonstrou interesse em participar desta comissão também, porém por não ser conselheiro, 

fará parte do grupo de trabalho desta comissão, que permite a participação de pessoas de 

notório saber, mesmo não sendo do Conselho. A Comissão foi criada com unanimidade dos 

presentes. Após, o Conselheiro Antonio Mauro deu os informes da Comissão Tecnica do 

Plano Diretor de Turismo comunicando que a primeira reunião da Comissão se dará no dia 

11/03 e consistirá na elaboração das primeiras estratégias para o desenvolvimento do 

trabalho desta comissão e de um cronograma de atuação. Na sequencia foi dada a palavra ao 

Diretor de Turismo, Denilson Amaral, que comunicou algumas ações da Prefeitura Municipal 

de Taubaté ao Conselho; sendo elas a permanência de Lucas Costa como Gestor de Turismo 

do município e demais ações da prefeitura nos ultimos meses como uma parceria de circuito 

turistico para o Sesc, cursos oferecidos pelo Senar, mapeamento de rotas turisticas da Área 

Rural do municipio; monitoramento do processo MIT, captação de recursos para revitalização 

de praças como a Dom Epaminondas e a Praça do Forum e a captação de verbas para  

conclusão do restauro da Vila Sto Aleixo e articulação a respeito da municipalização da Casa 

da Semente para desenvolvimento de um receptivo turístico. A presidente fez a leitura de uma 

carta da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, Lucia Pezella, que reitera a permanencia 

de Lucas Costa como Gestor de Turismo e esclarece que a determinação de sua saída do 
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comtur se deu ao grande volume de trabalho que o mesmo desenvolve na Secretaria, além da 

proposta de reforma administrativa que subordinará o Turismo à Secretaria de 

Desenvolvimento e Inovação. A Conselheira Solange Barbosa reafirmou a importância do 

trabalho desenvolvido por Lucas em conjunto ao Conselho, e o Diretor Denilson argumentou 

que assim como Lucas, ele próprio estará a disposição do Conselho sempre que necessário. 

Foi então apresentado o conselheiro suplente Flávio Silva, que estará no lugar de Lucas no 

Conselho. Os conselheiros Rodrigo França, Solange Barbosa e Antonio Mauro Martins 

argumentaram sobre a importância do acompanhamento das tomadas de decisões da 

Prefeitura relacionadas ao Turismo de Taubaté, como as ações comunicadas anteriormente 

pelo Diretor Denilson. Na sequencia foi dada a palavra ao Diretor Denilson, que reiterou que a 

prefeitura está aberta ao diálogo e que está trabalhando com laços estreitos ao COMTUR. 

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. 
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Presidente do COMTUR 

 


