
 
 
 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
COMTUR – CUNHA 

 
Ata nº 07/2022 

 
Realizada em Cunha, dia 10/05/2022 
Local: Associação Cunhatur 

 
Reunião presencial: Início às 17h25min 

 
Estavam presentes na reunião presencial: 

 

Caio Ribeiro Penteado, presidente do Comtur; Rodolfo Westin, representante meios de 
hospedagem;  Izabel Fernandes Penna; representante das artes e artesanato (casa do 
artesão); Henry Villar, representante dos Atrativos Turísticos de Turismo; Luciano 

Almeida, ICCC; Salvador Pacetti Neto, Serra Acima; Cristina Garcia, representante dos 
Guia   de   turismo;  Evelyn   Toledo, representante   da   Cunhatur   ;    Marcos    do 

Nascimento,  Diretor de Turismo;  Juan Pablo Freitas  Santos, Diretor administrativo, 
PMC; Dalvo Barbosa, suplente da Cunhatur; Mateus H. Novaes, Secretário de Turismo; 

Paulo Cesar Pereira, Diretor de Obras - PMC;  Guilherme Arantes, suplente da Câmara 
dos Vereadores; João Cirineu, representante do Distrito Campos Novos (Sub Prefeito); Laís 
Melina de Paula, Secretaria Educação;  Ivail R. Toledo,  representante do PESM. 

 

O Sr Caio Ribeiro Penteado, Presidente do COMTUR Cunha, iniciou a reunião seguindo a 

pauta proposta como segue: 
 

PRESIDENTE e SECRETARIA: 
 

 

1. Atas das últimas reuniões ordinárias e extraordinárias de 2022: 

O Sr Caio apresentou as atas nro 01 da Reunião extraordinária de 01 de fevereiro, a 
ata nro 02 da reunião ordinária de 23 de fevereiro e a ata da reunião extraordinária 
de 15 de março e solicitou a leitura e assinatura dos presentes nas datas. 

 
2. Expediente da Secretaria: 

Foi recebido um e-mail na data de hoje pela secretaria da Educação informando a 

troca de conselheiros, com a saída do Sr Allan sendo substituída por Sra. Laís. Foi 

recebido no grupo de WhatsApp do Comtur mensagem da Fundação Florestal (PESM) 

informando a substituição da conselheira Luane pelo senhor Ivail. 
 

 

3. Pedido de inclusão de Conselheiro e vertical. 
O Sr. Caio colocou para os conselheiros o pedido de inclusão do Sr João Mendes no 

corpo de Conselheiros (pedida por ele) ocupando a vertical do comércio.  Sr. Juan 

opinou que será melhor é esperar a atualização do Estatuto do Comtur e considerar



 
 
 

 

que quando abrir uma cadeira do comércio, se houver duas pessoas disputando, seria 

necessária uma votação. Sr. Salvador opinou que o Sr João Mendes poderia participar 

apenas como ouvinte. Houve concordância de todos com as ressalvas descritas. 
 

 

CONSELHEIROS: 
 

 

4. Apresentação da proposta revisada pelo poder público, através 

do conselheiro Juan Pablo (administrativo): 
 
 

O Sr. Juan fez a leitura completa observando as alterações, na nova proposta de 

estatuto. Destacou a paridade na divisão 1/3 poder público e 2/3 iniciativa privada, 

mantendo a proporção de 6 membros do poder público e 12 membros da iniciativa 

privada. Descreveu cada uma das cadeiras e sua função e condição de formação e 

recondução inclusive do cargo de presidente. Mencionou também se for necessária a 

criação de novas cadeiras de se manter paridade de  1/3 e 2/3. Discutiu-se que com 

o encaminhamento do novo Estatuto (Lei) o corpo de conselheiros tem que ser 

reorganizado. Para finalização do texto do estatuto a ser enviado para cada conselheiro 

que apresentarão as suas verticais, ficou previamente marcado para 6f. 

13/5 às 09h30  reunião na prefeitura junto ao GT do estatuto,  podendo inclusive ser 

por WhatsApp. 

O sr. Caio mencionou a responsabilidade da secretária executiva descrita no estatuto 

de substituir o presidente do Comtur em reuniões caso necessário, e a Sra. Izabel, 

considerou não ser questão de trabalho, mas sim de extrema responsabilidade do 

cargo até mesmo com tão pouco tempo de atuação e consequentemente tão pouco 

conhecimento, sentir-se-ia incapaz para tal função. 

Ponderou-se então a criação do cargo de vice-presidente, pois este novo texto propõe 

que o cargo de secretário executivo pertença ao Poder Público, e o vice tem que ser 

da Iniciativa Privada. Foi aprovada então a criação do cargo de vice-presidente. 

Sr. Henry sr. Rodolfo e Sr. Juan, discutiram que os GT, deve se formado por 3 

membros tornando assim o trabalho mais rápido. 

O Sr. Juan ponderou tambem quem for do GT não pode votar em plenário o tema do 

trabalho a ser apresentado pois, são os realizadores do mesmo e implicaria em 

duplicidade. 
 
 

5. Apresentação das propostas de projetos pelo GT de Projetos 

DADE 2022, tanto por parte da Seplan como dos prospectados 

nas verticais para decisão e envio ao DADETUR.



 
 
 

 

 

O Sr Henry como porta voz do GT de projetos DADE, apresentou resultados da 

pesquisa feita por cada um dos conselheiros em suas verticais, filtrando respostas 

sobre questionamentos das prioridades para projetos de infraestrutura turística. 

Os principais temas apresentados, foram por ordem de importância: a Sinalização 

turística (Genérica)  e manutenção das estradas vicinais, implantação da zona azul, 

construção/reconstrução da sede o ICCC , museu da cerâmica, mapa turístico, e 

revitalização do centro urbano, entre outras. 

O Sr. Juan, explicou que foram realizados estudos sobre a zona azul ou rotativo, e que 

teria que municipalizar o trânsito, e que o assunto não e pertinente a verba DADE. Em 

seguida o Sr. Paulo Cesar, apresentou o rol de projetos possíveis e já preparados para 

utilização da verba DADE 2022, e explicou que por falta de prazo suficiente para 

dissertação completa deles, ser a melhor escolha, inclusive coincidindo com tópicos e 

temas escolhidos pela pesquisa realizada nas verticais dos conselheiros. 

Sr. Rodolfo   questionou a apresentação considerando não termos a opção de 

discordar. 

O Sr. Paulo Cesar esclareceu que, seria inviável qualquer alteração, em função dos 

prazos solicitados, pois seria impossível ter tempo hábil   para refazer projetos, e 

consequentemente poderíamos ter o retorno de parte ou a perda total da verba para 

o Estado. 

O Sr. Rodolfo, disse expressamente que não se tratava de uma votação de projetos, 

mas sim de um conjunto decidindo se o recurso fica ou volta para o Estado como um 

todo. 

O  Sr. Caio  explicou que esta reunião foi solicitada pela Secretaria de Turismo e 

Secretaria de Planejamento, em caráter de urgência, em função dos prazos requeridos. 

Logo em seguida   chamou o Sr Paulo Cesar Pereira que fez a apresentação e 

submetida a aprovação dos seguintes projetos com VALORES APROXIMADOS: 

- Revitalização de diversas Praças = R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

- Reforma interna do Centro Cultural Elias José Abdalla = R$ 200.000,00 (Duzentos 

Mil Reais) 

- Pavimentação de trechos críticos = R$ 1.400.000,00 (Um Milhão e Quatrocentos Mil 

Reais) 

- Implantação do parque das Montanhas R$ 600.000,00 = (Seiscentos Mil Reais) 
 
 

Estes quatro objetos de pleito do DADETUR/2022,   são de interesse turístico e 

cumprem os seis critérios aprovados na 206ª reunião do COC, a saber,   Capacidade 

para manter, incrementar ou requalificar o fluxo turístico;  associação com atrativo



 
 
 

 

turístico do município;  importância  na estratégia  de desenvolvimento econômico e 

social para o município; consistência entre os objetivos do projeto e as possibilidades 

de estruturação do destino;   aderência às práticas preconizadas nos objetivos do 

desenvolvimento sustentável (ODS); contribuição para o processo de desenvolvimento 

regional. 

O Sr. Paulo Cesar mais ou menos descreveu os projetos  para aplicação da verba de 

aproximadamente R$  2.360.000,00 distribuídas como descrito acima. Descrevendo: 

Revitalização de diversas Praças na zona urbana, Reforma do cinema (centro cultural), 

para uso de eventos culturais, somente parte interna, nem telhado nem parte externa, 

o telhado  foi avaliado tempos atrás e não apresenta problemas, só troca de telhas. 

Calçamentos nos trechos críticos de sinalização de 5 (cinco) estradas. Algumas citadas 

a da cachoeira do desterro e do Pimenta, com sinalização turística, pontos críticos da 

estrada do Paraibuna até o Parque Estadual e sinalização turística, estrada vicinal da 

Catióca e Jericó (onde tem a Igreja Metodista) com sinalização turística e estrada do 

Bananal fazendo contorno com a estrada de acesso a Sá Mariinha das Três pontes. 

E por Último o Parque das montanhas  (parque ecológico)  Vila Rica,  com grades, 

viveiro de mudas  e manutenção da rua de acesso. 

O sr. Luciano deu opinião que poderia somente ser cercado, evitando tanto gasto, e 

comentou também do projeto Pavilhão do ICCC em frente ao ICCC e não um museu, 

O Sr. Juan comentou desse projeto e que esse terreno está  com problemas , não 

pode ser mexido. O sr. Paulo Cesar comentou que já ouve invasões   no parque 

ecológico,  que está no projeto para implantação do Parque das Montanhas. 

Todos questionaram se essa verba poderia ir para outros projetos, talvez para concluir 

algumas obras das estradas, e o sr. Paulo Cesar respondeu que não tem tempo hábil 

para realocar esse projeto, novos projetos e orçamentos  e que poderíamos perder 

essa parte ou o total da verba. 

Os Projetos acima discriminados para utilização da verba DADE 2022, depois de todas 

essas considerações, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE por todos os presentes na 

reunião, que estão relacionados acima; 
 

 

Assuntos relacionados extra pauta podemos citar: 

Sr. Rodolfo, citou  fatos importantes;  como  a presença de conselheiros que não 

frequentam regularmente as reuniões ou nunca comparecem, e substitutos nomeados 

sem ofício, precisamos verificar, e atualizar essas mudanças. Evitar as Reuniões 

agendadas às pressas (antecipada) a pedido do Poder Púbico, com prazos de entrega 

fora do padrão (referente aos projetos).



 

 

6. Informes do PDT (elaborado pela ABET) e andamento dos 

trabalhos da Comissão de munícipes (Sectur) 

Não foi possivel realizar. Adiada. 
 

 

7. Resultado sobre pedido de Sede e CNPJ do Comtur para 

prefeitura. 

Não foi possivel realizar. Adiada. 
 

 
 
 

O Presidente agradeceu a participação de todos e também pelo empenho e disposição 

a favor do município e o turismo, na votação. 
 

 
 

Encerrada a reunião ordinária presencial as 20h45; sobre a qual eu, Izabel Penna 

redigi esta ata em conjunto com o Presidente Caio Ribeiro Penteado, apresentamos 

devidamente assinada abaixo. 
 

 
 
 
 

 

Caio Ribeiro Penteado 

Presidente Comtur Cunha 
 
 
 
 
 
 

Izabel Penna 
Secretária Executiva Comtur Cunha 


