Conselho Municipal de Turismo - COMTUR
Ata da Reunião – Referente ao Mês de Abril de 2013

Aos vinte e nove dias do mês de Abril de dois mil e treze às quinze horas, na
Sede da Secretaria de Turismo, localizada na Estação Ferroviária, sito à
Praça Condessa de Frontin, número setenta e seis, foi realizada reunião para
dar continuidade aos projetos do COMTUR, com a presença de diversos
representantes da sociedade privada e do Poder Público, que foram
convidados por e-mail e por telefone. Compareceram na reunião os
seguintes representantes, além do Secretário de Turismo Célio Leite, o
presidente do COMTUR representante do Serviço de Trânsito, o Senhor
Marcos Aurélio da Silva; representantes da Organização das Escolas de
Samba, o Senhor Ernesto Quissak e José Severino dos Santos,
representante de museus, a historiadora Tereza Maia, representante da
Associação Comercial e Empresarial o Senhor Antonio Carlos Caltabiano;
representante de Agencia de Turismo a senhora Fernanda Paiva Caltabiano;
representante do SAEG ,o Senhor José Mário de Oliveira, representante do
Departamento de Cultura, o Senhor Edmundo Carlos de Andrade Carvalho;
representante da Assessoria de Comunicação o Senhor Ricardo Nishimura,
alem do Subsecretário de Turismo o Senhor José Anísio, das Turismólogas,
Ana Paula Reis e Gabriela Teófilo Rodrigues e da Administradora Vera Lúcia
Silva, que secretariou a reunião. O início dos trabalhos se deu com as boas
vindas do Secretário Municipal de Turismo, Célio Leite, que após a leitura da
Ata da última reunião, agradeceu a presença de todos e explicou que
existem vários projetos junto ao Governo Federal, no Ministério do Turismo,
através do SINDUSCONV, destinando verbas para os municípios, que
apresentarem projetos específicos, e que tenham o COMTUR ativo.
Aproveitou para reforçar novamente a importância de um COMTUR forte e
atuante. Em seguida, passou a palavra para o Senhor Luiz Roberto Carrocci,
presidente, que novamente solicitou que se enviassem ofícios para as
entidades representativas do COMTUR, para que indiquem novos membros.
O Secretário de Turismo, Célio Leite, assumiu a responsabilidade para enviar
os ofícios às entidades representativas constantes da Lei 3864, de 2006,
para que indiquem um representante, e já convocando para nova eleição.
São eles: Secretaria Municipal de Turismo, Esportes, Educação e Cultura,
Serviços Urbanos, Hotelaria/Restaurantes, Agencias de Viagens, Museus,
Artesãos,
Agremiações
Carnavalescas,
Associação
Agropecuária,
Associação Comercial e Empresarial, Guias e Monitores, Associação de

Bairro, SAEG, Sindicato Patronais e Sindicato dos Trabalhadores. O
Secretário de Turismo Célio Leite sugeriu que já ficasse marcada a próxima
reunião para o dia 06 de Maio as dezesseis horas, para que seja feita uma
nova eleição, juntamente com os novos membros. Nada mais havendo a
tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 17:00 horas.
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