
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TURISMO DE TAUBATÉ.  Aos nove dias do mês de agosto 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 da Reunião Ordinária (12/07/2021) e Reunião Extraordinária (29/07/2021); Reforma do
Regimento Interno; Considerações finais e encerramento. O Presidente Rodrigo França – CIESP iniciou a reunião
e passou à  leitura  das  Atas  das  últimas reuniões  pela  Segunda Secretária  Ruth Camara Rodrigues e  foram
aprovadas por todos.  O Presidente Rodrigo França – CIESP pontuou sobre a importância da adequação do
Regimento Interno, adequando à atual realidade do COMTUR e também para melhor orientar os trabalhos dos
conselheiros. O Presidente Rodrigo França – CIESP passou a palavra para a primeira Secretária Rafaela Ferreira
de Souza explicou o calendário para aprovação do novo Regimento Interno: a reforma do novo regimento prevê
que  seja  feita  uma  justificativa  com  trinta  dias  de  antecedência;  na  data  de  hoje,  nove  de  agosto,  será
encaminhada a proposta do novo Regimento Interno aos Conselheiros (suplentes e titulares) por e-mail, para a
leitura e, caso o conselheiro queira, as sugestões de alterações devem ser encaminhadas via e-mail do Comtur
até o dia vinte e dois de agosto, no dia 20 de agosto a proposta será encaminhada com a justificativa à DTL, pela
“Mesa Diretora”, para publicação; no dia vinte de setembro será feita a votação na reunião extraordinária, com
a leitura da proposta e, se houver das considerações feitas pelos conselheiros, e ao final será feita votação, com
a publicação no Diário Oficial e também pelas redes sociais da Municipalidade. O Presidente Rodrigo França –
CIESP reforçou a importância da participação de todos nesse processo. A Conselheira Nathália Novaes observou
que a proposta foi revisada com base na nova Lei do Comtur, que as cadeiras dos Conselheiros mudaram; o
processo  e  outras  demandas  que  surgiram  como  os  casos  omissos,  reforçando  sobre  a  importância  dos
Conselheiros  fazerem  a  leitura  comparada  com  o  antigo  regimento,  com  os  apontamentos  que  julgarem
importares  a  serem acrescentados.  O  Presidente  Rodrigo  França  –  CIESP  também informou que  o  site  da
Prefeitura,  na  aba  do  Comtur  está  atualizado.  O  Conselheiro  Antônio  Mauro  (Turismo  Religioso)  também
reforçou a importância da participação de todos e parabenizou a atual gestão do Comtur. A Conselheira Neila
(Turismo Rural) convidou aos Conselheiros para se organizarem para um roteiro nas rotas rurais e parabenizou a
todos pelo empenho nas demandas. O Presidente Rodrigo França reforçou a importância do monitoramento
dos instrumentos turísticos, como gestão de qualidade do nosso produto. O Conselheiro Antônio Mauro pediu
informações  sobre  o  Convetion  Bureau  de  Taubaté.  O  Conselheiro  João  Roman  (SINHORES)  informou  o
Convention Bureau realizou uma reunião no Hotel  Olavo Bilac,  com a presença do Sr.  Marcio Santiago, da
Federeção  dos  Convênios,  registrado  em  ata,  da  importância  do  alinhamento  do  Convention  e  os
Departamentos de Turismo, para a formação de mão-de-obra, para estimular os empresários, o monitoramento
da ocupação, sempre respeitando os protocolos. Presidente Rodrigo reforçou a importância da união de todos,
da possiblidade da cadeira do esporte no COMTUR, fez  os agradecimentos e deu por encerrada a reunião. A
presente ata foi lavrada por mim, Ruth Camara Rodrigues – Segunda-Secretária.
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