Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá
CONTUR – Conselho Municipal de Turismo
28/12/2017
ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ – CONTUR
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 14h20
(catorze horas e vinte minutos), no auditório da sede da Prefeitura da Estância Balneária de
Mongaguá, sito à Avenida Getúlio Vargas, 67 (sessenta e sete), no município de Mongaguá, São
Paulo, os membros conselheiros do CONTUR – Conselho Municipal de Turismo, nomeados por
meio da Portaria n° 119/2017 (cento e dezenove do ano de dois mil e dezessete), de acordo com o
disposto na Lei Municipal n° 2.416 (dois mil quatrocentos e dezesseis), de 30 (trinta) de junho de
2010 (dois mil e dez), reuniram-se em assembléia ordinária para dar início aos trabalhos, conforme
lista de presença em anexo. Havendo quorum legal, a Presidente, Senhora Vera Lúcia Silva
Jardim agradeceu a presença de todos e efetuou a abertura dos trabalhos com a leitura da pauta do
dia: Leitura da ATA da Reunião do dia 30/11/2017 (trinta de novembro do ano de dois mil e
dezessete) e Projeto MongaVerão 2018; Em seguida, foi solicitado a 1ª Secretária, Aline Melevski
Marchetti, a leitura da ATA da Reunião do dia 30/11/2017(trinta de novembro do ano de dois mil e
dezessete). Dado sequência, a Presidente, a Senhora Vera Lúcia Silva Jardim, solicitou a 1ª
Secretária, Aline Melevski Marchetti que noticiasse sobre o evento: Projeto MongaVerão 2018,
projeto este que reúne uma programação com muitas atrações com shows gratuitos para todos os
gostos, além da tradicional queima de fogos da virada de ano em Agenor de Campos, na região da
Plataforma de Pesca. Os shows acontecerão de sexta a domingo, a partir das 21h00, na Praça de
Eventos Dudu Samba.
Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 14h55 (catorze horas e cincoenta e cinco
minutos), e eu Aline Melevski Marchetti, lavrei a presente ATA, que após lida e aprovada, foi
assinada por mim e demais presentes.
Mongaguá, 28 de dezembro de 2017.
Presidente
Nome: Vera Lúcia Silva Jardim
1ª Secretária
Nome: Aline Melevski Marchetti

Esta ATA foi transcrita em livro próprio nas folhas de número 20.

