
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MUNÍCPIO DE 

BOM SUCESSO DE ITARARÉ, 13 DE ABRIL DE 2022. 

Ata da primeira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, de 13 de Abril de 

2022, de acordo com a Lei nº 635/97, regulamentada pelo Decreto nº 218/97, alterado pelo Decreto nº 

449/16. Ao décimo terceiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 19h00, os membros do 

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR reuniram-se no Auditório da Prefeitura Municipal de Bom 

Sucesso de Itararé, com o propósito de discutir e resolver diversos assuntos. Iniciados os trabalhos, o 

Presidente do Conselho, Arthur Santos, abriu a reunião e explanou sobre cumprimento da PORTARIA 

MTUR Nº 41, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 que consolida e atualiza as normas sobre o Programa de 

Regionalização do Turismo e a Categorização dos Municípios do Mapa do Turismo Brasileiro, na 

sequência a participação de Bom Sucesso de Itararé foi aprovada por unanimidade pelo conselho. Na 

sequência passou a palavra para o Secretário de Turismo Walter Sene de Deus, que trouxe o tema 

“Tropeada Paulista 2022” para informação de todos. Após participar de reunião na cidade de Itapetininga-

SP, com representantes de diversos municípios vizinhos, o Sr. Walter Sene informou que há grandes 

chances do evento, que era uma marca da região no passado, retornar em 2022. A Tropeada faz parte da 

História e Cultura da região e será de grande importância para o turismo cultural do município e região. O 

Sr. Walter também comentou sobre a importância de ter participado da Feira WTM, a maior feira de 

turismo da América Latina, foi uma experiência enriquecedora e que trará bons frutos para o 

desenvolvimento do turismo na região. O Sr. Walter juntamente com Sr. Edilson Moraes, Interlocutor da 

Região Turística dos Cânions Paulista, foram os representantes da região no estande do Estado de São 

Paulo. A feira foi sucesso de público e muitos visitantes se interessaram em conhecer a Região Turística 

dos Cânions Paulista. Em seguida, o presidente passa a palavra para Sra. Nara Ruivo, para que possa 

informar sobre a reunião ocorrida em 10/04/22 com os guias de turismo do município. Nara informou que 

o objetivo da reunião foi conhecer o perfil e os serviços oferecidos pelos guias atuantes no município. 

Participaram do encontro os guias Charles Junior, Jefferson Silva, Otavio Camargo, Taynara Oliveira e 

Edilson Moraes. O resultado da reunião foi a formação de um grupo que irá atuar no município de Bom 

Sucesso de Itararé e também da criação de um grupo no whatsapp para troca de experiências, elaboração 

de regras, definição de preços e parceria na distribuição dos trabalhos dos guias. Em seguida, o Sr. 

Charles solicitou ao Sr. Walter Sene, suporte junto ao poder público, para trazer para os guias cursos de 

monitoria e primeiros socorros. Sr. Walter ficou de providenciar junto às entidades locais. Sr. Arthur 

ficou de dar suporte na elaboração da grade curricular do curso. Na sequência o Sr. Charles também 

comentou sobre a necessidade de registrar nomes de locais ainda desconhecidos, mas que já fazem parte 

dos roteiros turísticos, como por exemplo cavernas, paredões, rios, entre outros. Dando prosseguimento à 

reunião o Sr. Arthur aproveitou a oportunidade para se despedir do COMTUR, uma vez que o mesmo está 

residindo em outro município no Estado do Paraná, o que o impede de prosseguir com os trabalhos à 

partir deste momento. O Sr. Arthur também apresentou a Chapa Amigos do Turismo, que se candidatou 

para a nova diretoria do COMTUR, para o ano de 2022. A Chapa é composta por três representantes da 

comunidade, o Sr. Charles Junior, guia de turismo, o Sr. Otávio Camargo, guia de turismo e representante 

da área da saúde e a Sra. Nara Ruivo, proprietária de pousada rural. Continuando os trabalhos o Sr. Arthur 

aproveitou a reunião para fazer a votação da nova diretoria, sendo que a Chapa Amigos do Turismo foi 

eleita por unanimidade e a nova composição para gestão 2022-2024 serão os representantes, Sr. Charles 

Junior como Presidente, Sr. Otávio Camargo como vice presidente e a Srª Nara Ruivo como 1ª Secretária. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata, a qual foi assinada por todos os 

presentes e segue anexa.  

 

 


