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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TURISMO DE TAUBATÉ.  Aos quatorze dias do mês de junho 
de 2021, por meio do aplicativo de conferências ZOOM, teve início a reunião ordinária do Conselho de Turismo 
de Taubaté (COMTUR), às 09 horas e dez minutos, em segunda chamada. A reunião teve início com a seguinte 
pauta: leitura das atas das últimas reuniões, ordinária do dia dez de maio e extraordinária do dia vinte e quatro 
de maio, para aprovação; formalização da cadeira da ACIT; votação do projeto do Decreto que dispõe sobre a 
criação do Circuito Turístico das Rotas Rurais de Taubaté e dá outras providências; votação da Minuta de Edital 
do Programa Taubaté Turismo; Considerações finais e encerramento. O Presidente Rodrigo França – CIESP 
iniciou a reunião, solicitando à Primeira-Secretária Ruth Rodrigues (Turismo) a leitura das últimas reunióes, 
ordinária do dia dez de maio e extraordinária do dia vinte e quatro de maio e ambas foram aprovadas. Passou-
se à próxima pauta com a formaçização da transição dos membros da Cadeira da ACIT e da UNIPEV, sendo que 
na cadeira da ACIT com a saída do Conselheiro Ricardo Carvalho Vilhena, foi indicado o Sr. Marcelo Gomes 
Matera (titular) e Marcos Alan Zehuri (suplente); já a cadeira da UNIPEV – União dos Profissionais de Eventos de 
Taubaté, com a tranferência da titularidade da Conselheira Carmem Cândido Pedroso, para a Conselheira Ana 
Paula Vieira da Silva e a indicação do Sr. Felipe Augusto Ferreira de Alvarenga, suplente. Na sequência foi 
solicitado ao Sr Antônio Mauro (turismo religioso) fez a leitura do Decreto, que dispõe sobre a criação do 
Circuito Turístico Rotas Rurais de Taubaté. O presidente Rodrigo França (CIESP) agradeceu a participação da 
Vereadora Adalgiza, do Coletivo Representa Taubaté. O Rodrigo França (CIESP)  abriu a votação para o Projeto 
que foi aprovado com dezesseis votos, incluindo-se as ressalvas apontadas: cláusula de inserção de novas rotas; 
plano de acessibilidade; plano de marketing; plano de mobilidade e meio ambiente. Na sequência, passou-se à 
próxima pauta, com leitura da Minuta de Edital do Programa Taubaté Turismo, pelo Conselheiro Ricardo 
Ferreira (Guias de Turismo). Logo, o Rodrigo França (CIESP)  abriu a votação do Programa Taubaté Turismo, que 
também foi aprovado com dezoito votos. A presente ata foi lavrada por mim Ruth Camara Rodrigues – Primeira-
Secretária. O Presidente Rodrigo França fez os agradecimentos e deu por encerrada a reunião. 

 
 

 
 






