Ata da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, de 03 de
março de 2021, de acordo com a Lei nº 635/97, alterada para Lei nº 2538/2020,
regulamentada pelo Decreto nº 1364/2020. Aos tres dias do mês de março de dois mil e
vinte e um, às 15h30min, os membros do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR
do poder público e da Sociedade Civil, reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria de
Turismo – SETUR, localizada na Av. Dr, Arthur Costa Filho, 25 – Centro, na cidade de
Caraguatatuba, no estado de São Paulo, com o fim de discutir e resolver diversos
assuntos. O assunto em pauta: Ações da Secretaria de Turismo. As 15h46 a Secretária
de Turismo Sra. Maria Fernanda inicia dando as boas vindas aos membros do
COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) e pergunta se todos receberam por e-mail
e leram a ata da última reunião e se estão de acordo. Todos os presentes confirmaram o
recebimento e dispensaram a leitura. Segue com a ordem do dia e inicia sua fala
explanando sobre as ações que estão sendo realizadas pela Secretaria de Turismo e
dentre elas a implementação da Agência Municipal de Turismo Receptivo,
Reestruturação do Site incluindo o receptivo, Campanha de reposicionamento de
Mercado, Observatório Municipal Georeferenciado, Turismo de base, fomentar o
desenvolvimento da comunidade para consumo local dos pescados, Turismo Rural,
Turismo nos Bairros, Comunicação Visual com pontos de selfie e frames com a marca
em pontos turísticos, instalação de Roda Gigante no complexo do Camaroeiro e
atrativos Indoor.

Nada mais havendo a tratar, se encerra os trabalhos às 17h40min,

lavrando a ata juntamente com Gláucia Costa Fernandes, que secretariou a reunião.
Assim que lida e achada conforme, a ata há de ser assinada pela presidente e a secretária
executiva, conforme regimento interno.
Caraguatatuba, três de março de dois mil e vinte e um.

Maria Fernanda Gonçalves Galter
Presidente do Comtur
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Secretária Executiva do Comtur
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