Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá
CONTUR – Conselho Municipal de Turismo
31/07/2017
ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ – CONTUR
Aos 31 (trinta e hum) dias do mês de julho 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 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 30/06/2017 (trinta de junho do ano de dois mil e dezessete); Plano Diretor de
Turismo e 15° Festão na Praia – Mongaguá 2017. Em seguida foi solicitado a 1ª Secretária Aline
Melevski Marchetti a leitura da ATA da reunião do dia 30/06/2017 (trinta de junho do ano de dois
mil e dezessete). Após a leitura, foi dado sequência e a senhora Presidente, passou a palavra ao
Vice Presidente, Senhor Tenisson Azevedo Junior, o mesmo explanou sobre o Plano Diretor de
Turismo e pediu sugestões sobre novas propostas. Foi sugerido pela senhora Presidente, que o
Evento Carnaval de Sabores e Mascote fossem acrescentados ao Plano. Pelas artesãs, a Senhora
Mary Crhistina Gespeira Brostt, que projetos de paisagismo fossem implementados na Feira de
Artes do Vera Cruz, além de colocação de placas de Sinalização Turística, para facilitar o acesso
dos moradores e turistas na cidade e pela Senhora Iris Angelo da Fonseca, que apresentações
artísticas e culturais fossem implementadas também na Feira de Artes do Vera Cruz. Dado
continuidade, o senhor Carlos Bastos Pires, empresário da construção civil, sugeriu um projeto de
Iluminação na entrada da cidade e a implantação de barcos turísticos para passeios na orla da praia.
O Senhor Silvio Luiz Cabral de Moraes, empresário do ramo gastronômico, sugeriu a instalação
de sanitários públicos na orla da praia com duchas. Após a finalização deste assunto, foi solicitado
pela Senhora Presidente, que a 1ª Secretária noticiasse sobre o 15° Festão na Praia, festa esta que
teve início no dia 08/07/2017com data prevista para o término em 06/08/2017, esta é uma festa
tradicional na cidade, com shows de calouros, apresentações de artistas da região, apresentações
cômicas de palhaços, além de uma ampla área gastronômica com dezenas de barracas que servem
doces e salgados, que são comandadas pelo Fundo Social de Solidariedade e o tradicional espaço
do artesão. Após, a senhora Presidente agradeceu a presença de todos.
Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), e eu
Aline Melevski Marchetti, lavrei a presente ATA, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e
demais presentes.
Mongaguá, 31 de julho de 2017.
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Esta ATA foi transcrita em livro próprio nas folhas de número 14.

