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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHOR DE TURISMO DE TAUBATÉ.  Aos doze dias do mês de abril de 
2021, por meio do aplicativo de conferências SKYPE, teve início a reunião ordinária do Conselho de Turismo de 
Taubaté (COMTUR), às 09 horas e onze minutos, em segunda chamada. A reunião teve início, com a leitura da 
ata da última reunião ordinária do dia 16 de março, a qual foi aprovada com quatorze votos. 1) A Presidente 
Carmem Cândido iniciou os informes com a Comissão Técnica do Plano Diretor: o Conselheiro Rodrigo França  
informou que foi realizado o encontro com os Conselheiros Antônio Mauro (Turismo Religioso), Eduardo 
Junqueira (Senac), Elisa Saes (Quiririm), Neila Presoto (Turismo Rural) e Rodrigo França (CIESP), com a leitura do 
Plano Diretor e depois foi encaminhada solicitação, para que o Senac fizesse nova proposta de revisão e, após a 
análise da contratação de serviço, a comissão avançará com os trâmites do projeto, com a reestruturação do 
novo Plano Diretor. 2) Informe da Comissão Técnica de Projetos – Segundo o Conselheiro Ricardo Ferreira foi 
feita a primeira reunião com a particiação dos Conselheiros Ricardo Ferreira (Guias de Turismo),  Ana Paula, 
Willian Freitas (Restaurantes e Bares Diferenciados) e Paulo Alexandre Barbata (Acessibilidade), com a 
participação dos Conselheiros Fernando Paschoal e Nathália Novaes (ambos da Setuc), e também do Prof. 
Jefferson Campos, presente na última reunião ordinária. Foi feita a análise  do conteúdo do projeto e concluiu-
se que não se faz necessário um projeto de lei, pois a declaração de um patrimônio, pelo executivo poderá ser 
via “Decreto”, com a correção do nome do projeto para “velho caminho do ouro”, com referência no trabalho 
da Profª Lia Mariotto, com a indicação do caminho e as coordenadas, para que na sequência seja encaminhado 
ao Conselho do Patrimônio, para sua manifestação e assim ser encaminhado o projeto. Sugeriu-se ainda a 
criação de uma lei de incentivo ao turismo no caminho antigo do ouro, pois o potêncial turístico do caminho do 
ouro merece estudo quanto ao seu potencial turístico. Na sequência, a Presidente passou à votação para a 
criação da Comissão Técnica de Patrimônio, composta pelos insegrantes Antônio Mauro, Nathália Novaes, 
Rodrigo França e Elizabete. Na sequência, a presidente leu sua carta de renúncia à presidência do Comtur, tendo 
em vista não mais representará a cadeira de eventos. Mediante a essa decisão, foi proposta a aprovação de 
nova eleição, com a inscrição das chapas até dia 26 de abril e a eleição no dia 10/05, data da próxima reunião 
ordinária, em respeito ao art. 17, da Lei nº 5.556/20 (nova lei do Comtur): “Os casos omissos serão dirimidos 
pela Presidência, “ad referendum” do Conselho”. Na sequência, a Presidente Carmola Cândido explicou a 
necessidade de mudança de formato da próxima eleição, sendo de acordo com o formato da nova lei, a Lei n° 
5.556/20, do Comtur. Finalmente, a Presidente reforçou que até o dia 26 de abril teremos o recebimento das 
chapas, e no próxima reunião ordinária, do dia 10 de maio será feita a eleição do novo Presidente, conforme a 
nova Lei nº 5.556/20 do Comtur, reforçando a necessidade de atualizar o Regimento Interno. A Presidente 
Carmen Silvia fez os agradecimentos e deu por encerrada a reunião. 
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