ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NO
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

Data: 13 de julho de 2021
Local: Reunião realizada virtualmente pelo aplicativo Google Meet
Luiz Zambon fez a abertura da reunião com uma breve apresentação das funções da Diretoria de
Conselhos.
Marcela Moro deu sequência à reunião fazendo a leitura do Edital da Eleição de representantes da
Sociedade Civil no COMTUR.
Luiz Zambon explicou sobre os procedimentos da eleição, em que haveria uma votação para eleger o
titular e suplente de cada segmento, porém como houve apenas inscrição de dois candidatos por
segmento, Agências de Viagem e Turismo, Bares e Restaurantes, Guias de Turismo e Meios de
Hospedagem e de apenas um candidato do segmento Artesanato, o procedimento de eleição foi
alterado com a possibilidade dos candidatos elegerem por consenso quem ficaria com a vaga de Titular
e Suplente, ou em caso de não haver consenso seria feito o desempate considerando a data de
nascimento dos candidatos. Desta forma, o candidato mais velho ficaria com a vaga de Titular e o mais
novo com a vaga de suplente.
Com exceção do segmento Guias de Turismo, todos os segmentos decidiram por consenso. No caso dos
Guias, os representantes respeitaram o critério de idade para a definição do titular e suplente.
O quadro de Titulares e Suplentes ficou definido como a seguir:
Agências de Viagem de Turismo
Titular – Benício Rodrigues Viana Primo
Suplente – Maria Cristina Brossi Bellinato
Artesanato
Titular - Edileine Aparecida Izidoro
Bares e Restaurantes
Titular – Marcio Aparecido Catuzzo
Suplente – Hanah Carvalho de Mendonça Traldi Furlan de Souza
Guias de Turismo
Titular – Emilio Carlos Massagardi
Suplente – Edson Pereira dos Santos
Meios de Hospedagem
Titular – Erich Biller Correa
Suplente – Carolina dos Reis Marques
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Luiz Zambon pediu para que os candidatos se apresentarem e perguntou a todos como foi realizada a
divulgação e discussão da escolha de representantes dos segmentos.
Marcela Moro informou que a divulgação do Edital aconteceu nos grupos de WhatsApp específicos de
cada segmento e também no grupo geral do Turismo e no Site do Turismo Jundiaí.
Os candidatos iniciaram suas apresentações e considerações.
Maria Cristina Bellinato possui uma Agência de Viagens e Turismo e também é Guia de Turismo.
Benício Primo foi conselheiro e vice-presidente no último biênio, possui uma agência Turismo
Receptivo. Informou que houve ampla divulgação da seleção de representantes no grupo das agências
e de guias de turismo, bem como foi discutido o assunto nos grupos.
Edileine Izidoro é professora de artesanato e faz parte do Programa Jundiaí Feito à Mão. Informou que
no grupo de artesão não houve interesse na participação do conselho.
Marcio Catuzzo foi conselheiro no último biênio e possui um restaurante. Informou que no grupo de
Bares e Restaurantes foi realizada uma votação prévia para eleger os titulares e suplentes.
Hanah de Souza possui um restaurante e também um hotel fazenda. Reiterou as informações do Marcio
Catuzzo a respeito da seleção dos candidatos.
Emilio Massagardi é Guia de Turismo, no momento não atuante. Informou que teve conhecimento de
todo o processo de seleção da representação no COMTUR pelo grupo de WhatsApp do segmento.
Edson dos Santos é Guia de Turismo, com ampla experiência no setor.
Carolina Marques atua há mais de anos ramo hoteleiro.
Erick Correa foi conselheiro no último biênio, atua como gestor de uma rede hoteleira. Informou que
no grupo dos Meios de Hospedagem não houve uma votação prévia.
Luiz Zambon agradeceu a todos os eleitos e informou da importância da interação dos representantes
com o grupo. Informou também que será criado um grupo no WhatsApp do Conselho para discussões
pertinentes ao Turismo. Se colocou à disposição de todos os eleitos.
Marcela Moro agradeceu o compromisso de cada eleito, salientou a importância do trabalho conjunto
do poder público e da iniciativa privada. Informou que no site turismo.jundiai.sp.gov.br há toda a
legislação do Turismo disponível para consulta e também uma página exclusiva com informações do
COMTUR.
A reunião teve início às 15h10 e finalizou às 15:56.
Eu, Gabriela Raffanti, representante da Mesa Coordenadora, lavrei o presente pró-memória.
Lista de presença, criada no Google Forms:
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