
 
 

  
 
 

Ata de reunião ordinária – Comtur-Cunha 
10/12/2018 

 

O Conselho Municipal de Turismo de Cunha (Comtur-Cunha), em 
atendimento a convocação pública e geral feita no dia 29 de novembro de 
2018, representado por conselheiros, titulares e suplentes, empreendedores 

de turismo e população em geral, reuniu-se no dia 10 de dezembro de 
2018, a partir das 19h30 (em segunda chamada), na Secretaria de Turismo 

e Cultura – Rua José Arantes Filho, s/n, Vila Rica, Cunha (SP), para tratar 
de diversos assuntos, dos quais damos conta nesta ata: 

 

Na abertura dos trabalhos, o presidente do Comtur Caio Penteado enfatizou 

a importância da participação ativa e constante de todos – conselheiros, 

empreendedores, comerciantes, artistas, agentes turísticos e população em 

geral – nas reuniões do conselho, que é a instância competente e o fórum 

apropriado e legal para discutir e decidir sobre os desígnios do turismo na 

Estância Climática de Cunha. Só a participação da coletividade fará com que 

se possa aprimorar e consolidar, ainda mais, o turismo na cidade. 

 

Assuntos pautados e tratados: 

 

• Resultados da implantação do Cadastro Municipal de Turismo 

Foi informado que, no período destinado ao cadastramento virtual (por meio 

do site da prefeitura ou do sistema de gestão turística), conforme prevê o 

Plano Diretor de Turismo de Cunha, foram inscritos mais de 130 

empreendimentos de Cunha (pousadas, restaurantes, comércios, artesãos, 

ceramistas, associações, entidades e outros), sendo que cerca de 10 não 

apresentavam a regularização adequada, com registro e CNPJ. Estes foram 

contatados pela Secretaria de Turismo e Cultura, para que se 

regularizassem, mas a maioria não o fez. 



 
 

  
 
 

Desta forma, como ficou decidido em reunião anterior do Comtur, na 

primeira edição do Mapa Turístico apenas os inscritos com CNPJ deverão 

figurar, com localização no mapa ilustrativo e informações nas legendas da 

publicação. 

Para as próximas edições, com o provável e consequente aumento de 

regularização, espera-se incluir no mapa cerca de 300 pontos de comércio e 

atração turísticos. Aprimorando, assim, o sistema de informações para os 

turistas que visitam a nossa cidade. 

Ficou esclarecido também que o crescimento de cadastramentos dos 

empreendimentos, tanto no sistema municipal quanto no sistema nacional 

(Cadastur), beneficiam Cunha, na medida em que o Ministério e a 

Secretaria Estadual de Turismo passam a ver no município um candidato 

com maiores chances de receber verbas direcionadas para o crescimento do 

turismo local.  

 

• Apresentação e aprovação final do Mapa Turístico de Cunha (já 

apreciado pelo grupo de trabalho nomeado para esse assunto) 

Foi apresentada a versão mais recente do Mapa Turístico de Cunha, 

elaborada pela empresa Diagrama (licitada pela prefeitura), com os apoios 

da Secretaria de Turismo e Cultura e da comissão formada pelo Comtur. 

Como era de se esperar, frente a um trabalho de tamanho vulto e 

complexidade, foram apontados pelos presentes alguns erros e imprecisões. 

Decidiu-se que a comissão deveria se reunir, novamente, para finalizar a 

revisão do mapa [o que efetivamente aconteceu e possibilitou o 

aprimoramento e correção da publicação, que em breve será impressa e 

amplamente distribuída]. 

 

• Definição do Calendário de Eventos 2019 



 
 

  
 
 

Foi apresentada uma versão inicial e preliminar, elaborada pela Secretaria 

de Turismo e Cultura de Cunha, do Calendário de Eventos de Cunha para 

2019. 

Em discussão, ampliou-se o documento e acrescentaram-se novos eventos, 

sugeridos pelos presentes.  

A versão final desse calendário segue anexa a esta ata e já será 

devidamente divulgada nas mídias sociais da prefeitura, da secretaria e do 

Comtur, assim como na imprensa em geral, por intermédio da assessoria de 

imprensa de Cunha. 

 

• Contratação do Senac para coordenar a revisão do Plano Diretor 

de Turismo de Cunha (PDT) 

A prefeitura deu andamento às tratativas com o Senac-Guaratinguetá para 

a execução dos trabalhos de revisão do Plano Diretor de Turismo de Cunha 

(PDT), que tem vencimento de validade no próximo ano (2019). A entidade 

de ensino (de reconhecida competência e qualidade) já encaminhou toda a 

documentação necessária para sua contratação, que está sendo analisada 

pela prefeitura. 

 

 

 

• Outros assuntos 

O Secretário de Turismo e conselheiro do Comtur, Marcelo Henrique Coelho 

Veras (Tell), informou que a prefeitura já assinou documentação com o 

governo do Estado de São Paulo que libera verba do Departamento de 

Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur) e que, até 

fevereiro ou março, depois de um processo de licitação, entre outras, as 

obras de saneamento (com linha coletora de esgoto da altura do Lar dos 

Velhinhos São Vicente Paula até o Lago do Lavapés), do mirante, dos 



 
 

  
 
 

estacionamentos nas proximidades da rodoviária e da Avenida Daher Pedro 

(muros de contenção com gabiões) já deverão ser iniciadas. 

Informou também que outros projetos já estão em andamento ou em vias 

de serem iniciados, tais como: remodelação da entrada da cidade – pintura 

e reforma do portal e obras e jardinagem da Avenida Francisco da Cunha e 

Menezes –, recapeamento e troca de iluminação da Avenida Padre Rodolfo, 

recapeamento da Avenida Daher Pedro, etc. 

Tell também notificou que o então secretário de Turismo do Estado de São 

Paulo, Júnior Aprillanti, assinou a Resolução ST – 20, de 5 de dezembro de 

2018, estabelecendo um limite de até 15% da verba destinada para o 

Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos (Fumtur) para o exercício de 

2019, para o desenvolvimento de ações e programas destinados a serviços 

visando a promoção, a capacitação e a divulgação do turismo nas Estância 

Turísticas e nos Municípios de Interesse Turístico (MIT) devidamente 

constituídos e habilitados. 

Por fim, não havendo mais assuntos a tratar ou deliberar, deu-se por 

encerrada a reunião, que segue resumida nesta ata, devidamente assinada 

pelo presidente do Comtur e pelo secretário executivo. 

 

Caio Ribeiro Penteado 

Presidente 

 

Joás Ferreira de Oliveira 

Secretário Executivo 

 

 



 
 

  
 
 

Calendário de Eventos – 2019 

Janeiro 
» 24, 25, 26 e 27 de janeiro 
Festival de Verão na Montanha 
Cunha Fest – Jazz, blues e MPB 
 
Março 
» 1, 2, 3, 4 e 5 de março 
Carnaval 2019 

 
» 10 a 18 de março 
Festa de São José (Igreja da Boa Vista) 
 
» 19 de março 
295o Aniversário de Cunha 
 
Abril 
» 26 abril a 12 de maio 
19a Festa do Pinhão de Cunha, na Praça da Matriz 

 
» 7 de abril 
Prova Ciclística Desafio Kom 
 
» 19 de abril 
Sexta-feira Santa – Encenação do Martírio de Cristo na 
Praça da Matriz 
 
» 22 de abril 

Cavalaria de São Benedito 
 



 
 

  
 
 

Maio 
» 5 de maio 
1a Etapa do Move Trail Run – 2019 
 
» 17 de maio a 2 de junho 
1o Festival da Culinária Serrana  
(de 17 de maio a 2 de junho, nos restaurantes,  
e de 24 a 26 de maio, na Praça da Matriz)  
 
Junho 

» 1 a 23 de junho 
Festas Juninas na Praça 
 
» 20, 21, 22 e 23 de junho 
Corpus Christi 
 
» 30 de junho 
Big Biker Cup – Mountain Bike – Etapa Cunha 
 

Julho 
» 27 de julho 
II Corrida Noturna Revolução de 1932 
 
» 28 de junho a 28 de julho 
26o Acordes na Serra – Festival de Inverno (somente finais 
de semana e feriados), na Praça da Matriz 
 
» 12 a 21 de julho 
Novena e Festa do Divino (21 de julho) 

 
Agosto 



 
 

  
 
 

» 1 a 3 de agosto 
Cruzada Evangélica, na Praça da Matriz 
 
» 23 de agosto a 8 de setembro 
12o Festival Gastronômico do Cordeiro Serrano de Cunha, 
na Praça da Matriz 
(de 23 de agosto a 15 de setembro, nos restaurantes, 
e de 23 de agosto a 8 de setembro, na Praça da Matriz) 
 
Setembro 

» 8 de setembro 
Festa de Nossa Senhora dos Remédios – Campos de Cunha 
 
» 
Rodeio Peão Valente 
 
» 
Expocunha, Torneio Leiteiro e Prova Manga Larga 
Marchador 

 
Outubro 
» 6 de outubro 
2a Etapa do Move Trail Run – 2019 
 
» 11 de outubro a 3 de novembro 
13o Festival da Cerâmica de Cunha 
(11 de outubro a 3 de novembro, nos ateliês,  
e de 11 a 13 de outubro, na Praça da Matriz) 
 

» 11 a 13 de outubro 
2a Festa da Cerveja Artesanal em Cunha – Praça da Matriz 



 
 

  
 
 

 
Novembro 
» 8 a 24 de novembro 
Festival da Truta  
(de 8 a 24 de novembro, nos restaurantes, 
e de 14 a 17 de novembro, na Praça da Matriz) 
 
» 14 a 17 de novembro 
Canta Violeiro - 7o Festival de Música Caipira Inédita de 
Cunha, na Praça da Matriz 

 
Dezembro 
» 29 de novembro 8 de dezembro 
Novena e Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição 
 
» 28, 29, 30 e 31 de dezembro 
Réveillon (com apresentações musicais e o grande show da 

virada, na Praça da Matriz) 


