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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHOR DE TURISMO DE TAUBATÉ.  Aos dez dias do mês de maio de 
2021, por meio do aplicativo de conferências ZOOM, teve início a primeira reunião ordinária do Conselho de 
Turismo de Taubaté (COMTUR), às 09 horas e dez minutos, em segunda chamada. Foi feita a leitura da ata da 
reunião anteior, pela Primeira Secretária Nathália Novaes Victora qual foi aprovada por dezesseis votos. Na 
sequência, a Conselheira Carmen Silvia Candido Pedroso Bastos (produtores de enventos) fez os agradecimentos 
e explicou que com sua saída sua suplente Ana Paula – Unipev torna-se titular da cadeira de produtores de 
eventos e a Univep fará a indicação do novo suplente. Passou-se à próxima pauta – aprovação do novo processo 
eleitoral pelo Conselho Municipal de Turismo, obedecento aos artigos 5° e 17, da Lei nº 5.556/20 (nova lei do 
Comtur): art. 17 “Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência, “ad referendum” do Conselho.” e art. 5° - 
Compete ao Secretário Executivo: d) Substituir o Presidente em sua ausência.  A Primeira Secretária Nathália 
Novaes Victor esclareceu que estamos em novo processo eleitoral, da Vice-Presidência do Comtur, e a última 
chapa eleita possuía os cargos – Presidente, Vice-Presidente, Primeiro-Secretário e Segundo-Secretário, e os 
quatro integrantes tomaram a posse, de acordo com a lei anterior, mas a nova Lei do Comtur, não prevê a figura 
do “Vice-Presidente”. Hoje o Vice-Presidente não conduz a reunião, pois será candidato à nova eleição. Como 
não foi possível seguir o calendário anterior, abrimos novamente as eleições para outra data, para quem quiser 
se candidtar à Presidência do Comtur faça a inscrição da candidatura, que poderá ser realizada até dia 11 
(amanhã), as 13h, via requerimento de candidatura a ser enviado no e-mail do Comtur, devendo ser entregue 
no Palácio do Bom Conselho. A eleição do novo Presidente será realizada em reunião extraordinária, que 
acontecerá no dia 13 de maio, das 09h às 10h, com a eleição de forma secreta, segundo a nova Lei do Comtur. 
Os Conselheiros titulares irão votar em cédulas, colocadas numa urna, mediante assinatura na Lista de Presença. 
Ao término da eleição às 10h será realizada a contagem, na presença da Primeira-Secretária, dos candidatos e 
demais Conselheiros presentes. Finalizada a contagem será declarado o Presidente e será dada a posse. A 
Primeira-Secretária dá as boas vindas à Vereadora Adalgisa, da chapa “Elisa Representa” e ao Diretor de Turismo 
Júlio Sérgio de Lima. Na sequência, a Primeira Secretária Nathália Novaes Victor passou aos informes da 
Comissão Técnica de Projetos (Ricardo, Paulo, Ana Paula e Wiilliam), sobre Projeto Viva Rua Taubaté, a mituta e 
a justificativa foi encaminhada à Prefeitura, e visa a retomada econômica dos bares e restaurentes, prejudicados 
durante a pandemia, que propõe que o atendimento seja estendido nas calçadas e vias públicas, com 
delimitação de 1,5 diante do estabelecimento, para a utlização das calçadas pelos pedetres e havendo 
necessidade podendo ser utilizado o espaço de estacionamento de veículo, em frente ao estabelecimento, 
durante um período. O projeto é interessante porque amplia a quantidade de pessoas atendidadas nos bares e 
restaurantes, podendo os bares e restaurentes requerer à Prefeitura, de forma individual ou organizada, via 
associação, com CNPJ. O Projeto Piloto está sendo na Avendida Itália e terá validade de 03 (três) anos e poderá 
ser renovado depois, como proposta do Governo do Estado, com sugestões já discutidas no grupo do Whatsapp 
como: separação do espaço com gradis, impedimento do consumo por pessoas em pé; informação de redução 
de velocidade reduzida no início e final da via, de que o trânsito e o espaço estão reduzidos. O Conselheiro 
Willian Freitas fez algumas considerações sobre o projeto, agradecendo a iniciativa da Prefeitura, como um 
projeto pensado nos bares e restaurantes, pois movimentou a contração de 200 funcionários extras, entre 
seguranças, locação de som e gradil, de acordo com as regras da Vigilancia e aumentou o faturamento dos 
bares, entre 30% e 40%, houve a visita da Vigilância e não houve multa, nem notificação. O Conselheiro Ricardo 
Ferreira ressalta que o projeto da Avenida Itália é piloto e poderá ser implantado em outros locais, está de 
acordo com as necessidades do momento e pode modificar a dinâmica do bares e restaurentes. Informou 
também que os próximos projetos serão apresentados e discutidos previamente. O Conselheiro Ricardo França 
passou ao informe sobre a Revisão do Plano Diretor, que a Comissão já recebeu a proposta do Senac e já foi 
negociado, de acordo com o montante do Comtur, sendo assim será emitido parecer favorárel à contração e tão 
breve seja definida a Presidência será dado andamento junto com a Secretaria, para a contratação desse 
serviço. O Conselheiro Ricardo Ferreira ressalta a importânncia do dia 10 de maio – Dia do Agente de Tursimo e 
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pede a colaboração da Câmara para a votação do substitutivo n° 03/20, que regulamenta a atividade do Guia de 
Turismo, na ciade de Taubaté. A Primeira-Secretária Nathália Novaes encerra os informes, ressalta a 
importância do envio das cadindaturas, para a finalização do processo eleitoral e agradece a presença de todos 
e deu por encerrada a reunião. 
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