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Ata n° 010/r2021 
Realizade em Cunha, dia 16 de dezembro de 2021 

Reuniao Presencial - Sectur- Espaço José Varda 

O presidente do Conselho Municipal de Turismo de Cunha (Comtur- Cunha). Sr Caio Ribeiro Penleado, abriu os trabalhos ås 19h40, 

aguardando até as 20h para segunda chamada agradecendo a presença de todos os conselheiros. 

Estavaim presentes na reunido: 

Caio Ribelro Penteado, presidente do Comtur; Paulo Cesar Perelra, Diretor de Obras - Secretarla Municipal de Planejamentos e 

Obras; Edna Maria, Guias de Turismo - conselheira; Henry Alexander Villar, Contemplário - Conselheiro atrativos; Evelyn 

Toledo, Cunhatur - Conselheira, Juan Pablo Freltas Santos, diretor administratvo PMC- suplente; Rodolfo Westin, Meios de 

Hospedagem-conselheiro; Marina Marcos Valadão, ONG Serra Acima conselhelra; Marcio Gomes da Sllva Vieira, Secretárlo de 

Turismo: Isabel Penna,Casa do Artesão - suplente; Rosa Marla dos Santos, Casa do Artesão conselheira.Luciano Almeida -

ICCC-conselheiro (11 conselheiros) 

COMTUR Sr.Caio Penteado, iniciou com o primeiro item da pauta "Andamento das verbase convênios DADETUR",convidando 

o Sr.Paulo Cesar Pereira, Diretor de Obras para falar sobre o andamento dos projetos aprovados neste ano: 

Durante sua fala o Sr.PauBo Cesar colocou que o prefeito assinou na data desta assembleia, todos os convênios do Dadetur de 2021 

em SP. Posicionou a respeito do calçamento de blocos intertravados na estrada da Pedra da Macela totalizando 1,2 Km, 2 trechos 

de caiçamento de bloos interiravados na estrada do Monjolo e mais 3 trechos de calçamento de blocos intertravados na estrada 

da Så Marinha das Três Pontes. E um outro recurso, que é a revitalização do Parque Nova Cunha. No meio dos tramites durante o 

ano, Cunha recebeu um recurso de R$ 1.480.000,00e um segundo recurso extradade aproximadamente R$ 800.000,00 para a 

revitalização geral do Parque Nova Cunha. A principio seriam somente a manutenção das luminárias no entomo do Parque e com a 

agregação desses valores foi possivel a revitalização total do Parque, calçadas, pavimentação, desassoreamento, com a visåo de 

criar pontos turisticos para a população e para o turismo. Finallzado esse processo de asslnatura, recebendo a autorização da 

Secretaria de Deservolvimento, deveremos até inal de janeiro inkciar os processos licitatórios destas recursos e obras. Um objeto 

Parque Nova Cunha RS 1.200.000,00 e outro objeto as pavimentaçöes de R$ 1.100.000,00com as verbas extra Dadetur, totalizando 

assim R$ 2.300.000,00 
Comentou também sobre a revitalização do Cinema (Espaço Cultural, José Elias Abdalla), que está aguardando autorização do 

CONDEPHAAT 

cOMTUR. Sr. Caio Penteado, iniciou o segundo item da pauta "Eleição para presidente do Comtur Cunha no biênio 

2022/2023" 
Aguardado o tempo regulamentar (2° chamada) para apresentação de candidatos à preskdêncla do Comtur onde nenhum conselheiro 

se apresentou como candidato. Ato continuo, o Sr.Caio Inlclou os trabalhos da Elelção descrevendo o processo eleitoral 

estatutário,destacando que dlante da presença de um único candidato o método a ser utlizedo é por maloria absoluta dos 
conseiheiros o que foi amplarnente discutido entre os presentes, e bastanle auxiliado pelo suplente e secretário executivo Juan Pablo 

para entendimento e procedimento coreto em relação ao processo eletoral 
O St. Caio colocou que neste momenlo teriam Três allernativas: a primeira, renúncla do atual presidanto, 8egunda a continuagão 
no cargo e a oonvocação de uma nova data para a eleição e a terceira. a candidatura à reelelgão. Em seguida foi discutido entre os 
conseiheiros presentes a aceitação ou não da candidatura à reeleição, os tipos de votos e os possivels cenárlos pós escrutinio. O 
Sr Caio oficialzou sua candidatura ao cargo de presidente, destacando que para o próimo mandato, o Comtur terá muito trabatho 
e modificações a sererm realizadas, para evolução do Conselho. 
Foi combinado que os votos secretos serlam os validos, brancos e nulos e que o resultado determinará a ação a ser tomada. O 
resultado foi de 8 votos validos, 2 votos em branco e 1 voto nulo, atingindo assim a maiora abeoluta de votos,.reelegendo então o 
novo presldente para o blênlo 2022/2023, Sr. Caio Penteado. 
Depois de agradecer a confiança dos conselhelros na sua pessoa, o em fala fina, depots de reeleto, o Sr. Calo colocou que rmudará 
sua forma de atuação e comportamanto, com foco na evolução do Comtur, e na definiçáo dos papels das Instuições dentro do 

cenário do turismo,e em função de neceseldade de mudanças urgentes das mesmas e na atuação do corpo de conselheiros. 
Mesmo com a ausåncia justificada do Prefeito, mas na presença do Secretaio de Turismo e do Diretor administrativo da prefeitura, 
oSr. Caio descreveu alguns pleitos e posturas que pretenderá executar durante seu mandalo a partir do próximo ano, que flcam 

descritas nesta ata. 



boNAA 

Em relação aos 
conselheiros 

procisaré da extrema 
colaboração e trabalho de todos, nos cumprimentos 

das metas e açöes a seremn 

realizades através de suas 
verticais e dos grupos 

de trabalho. 
Destacou também que para 

melhor desempenho, 
seleclonard algumas 

vertlcais que 
chamará de Pilares, que são: os Meiós de hospedagem, 

Alimentação fora do lar, Atrativos, 
Turismo 

rural,Cerâmica e 

Artesenato e os Guias de Turismo. Para o poder publico plelteará, para tornar o Comtur mais concreto e apto para 
atender exigências 

futuras, se faz imprascindivel e 
necessário instalaçáo de uma sede em espaço da prefeltura, 

necassário 
também para a constitulção 

de um CNPJ para ações 
necessáias no turlsmo, 

FUMTUR e despesas de 
funclonamento 

intemo do conselha. 
Destacou tembém a 

necessidade da mudança e atualização do atual estatuto (leí do Comtur), coma formaçäo de um grupo de trabalho dos 
conselhelros 

do Comtur, 
apresentado ao final dos trabalhos, as 8ugestQes de mudança,ao 

administrathvo e procuradores 
do municlpio, para chegar 

a um texto final e ser encaminhedo a Camara Munlcipal. Assim 
atualzandoe 

tomando o conselho mais 
delberativo e 

consultivo. 

Colocou também a 
necessidade premente de melhorar a comunlcação 

com a sociedade, poder Públlco e nas ações da Secretaria 

de Turismo 

Colocou a 
necessidade do 

entendimento pela 
sociedade e pelo poder Piblico, em relação a autonomia, objetivos e atuação do 

Comtur que em sua constitulção é fomado em sua maioria (2/3) pelos 
representantes 

da inlclativa prlvada e trade turlstico que são 

a mola propulsora e atores no 
desenvovimento 

do turlsmo, em qualquer munlciplo. 
EnceTou entäo colocando que aguardara 

uma 

reuniao com 
Preteito e Sectur, para apresentar 

oficlamente estes pleitos ao Poder Públlco. 

** Em tempo, 
considerando o último parágrafo e pela data da relatoria desta ate, esta reuniäo se realizou no dia 26 

de laneiro 2022, onde foram apres entad os todos esses pleitos o Propostas que ficaram para 
análise onde em breve 

apresentaremos os resuttados. 

Por fim, o presldente agradeceu a presença de todos e encerrou a reuniao ordinária; sobre a qual eu, Calo Ribeiro Penteado, 
diante 

da renúncia oficiada do Sr. Marcos 
Nascimento como 

secretário adjunto (enviada 
através de oflcio), redigi esta ata e apresenlo 

devidamente 
assinada por mim e como 

Presidente do órgão. 

2aio Ribelro Penteado 
Presidente Comturcunha 

Interino como 
Secretário Adjunto 
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Or A UDE TTULOS 
ELKCUME L DE CUNHA-SP 

COM 

LISTA DE PRESENÇA 

Adriano Lopes Pereira - Secretário de Obras 

Alan Gustavo M. Sampaio - Sec. Educação 

Caio Ribeiro Penteado - Presidente do Comtur 

Dalvo Barboza -Cunhatur 

Edna Maria Guias de Turismo 

Elisa Abdalla Representante do Ecoturismo 

Evelyn Toledo Cunhatur 

Gonçalo Guimarães Pereira Chefe de Gabinete 

Henry Villar - Atrativos Turisticos 

Isabel Pena - Casa do Artesão 

zabel Cristina Machado PESM 

Joana D'arc - Guias Turismo 

João Carlos Tobias-Camara dos Vereadores 

Juan Pablo Freitas Santos - Diretor Admin. PMC 

Luane Reni Mattos Fenille PESM 

Marcio Gomes da Silva Vieira - Secr. de Turismo 

Marcos do Nascimento- Chefe de Turismo 

Marina Valadão - Serra Acima 

Pauio Cesar Pereira - Diretor de Obras 

Rodolfo Westin Pousadas 

Kutne Ronaldo Charles dos Santos Câmara dos 
Vereadores 
Rosa Maria dos Santos Casa do Artesão 

Salvador Pacetti - Serra Acima 

LUA ANO ALMEIDA - I CCCLwamkedo-
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