MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Aos tantos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito reuniu-se o Conselho
Municipal de Turismo de Dois Córregos, conforme convocação feita para esta data, com a
presença dos que rubricam a Lista de Presença respectiva, e sob o comando do
presidente em exercício para a seguinte pauta:
a)- Desligamento do Presidente Atual;
b)- Comunicado de eleição do novo Presidente;
c)- Discussão sobre os próximos projetos para o MIT;
d)- Apresentação de uma proposta para fomentar o turismo no município; e
e)- Demais interesses do Comtur.
Aberta a palavra, Elenir comunica oficialmente aos membros do Conselho que o
município conseguiu aprovação do MIT e agora estaria esperando apenas aprovação da
Assembléia Legislativa, em seguida Davi avisa que irá se afastar da presidência do
COMTUR, explica as necessidades do afastamento e ressalta que ele continuará
participando e contribuindo com as atividades do COMTUR; a mesma comunica que
haverá eleição para o novo presidente e diz que as pessoas interessadas devem se
manifestar, ressalta que a eleição será realizada na próxima reunião que será agendada e
comunicada a todos os membros para que todos tenham a oportunidade de participar e
votar.
Elenir fala que é preciso pensar nos próximos projetos a serem montados e apresentados
para a Secretaria de Turismo do Estado, fala das necessidades prioritárias que é
emplacamento de sinalização no município, André fala da importância de conscientizar a
população da importância do turismo no município; Geisa fala da importância de ter um
banheiro público na área central da cidade para atender a demanda de pessoas que
visitam a cidade; Elenir fala também dos Postos de Informações Turísticas que hoje
atuam no Museu da Pessoa e na Estação da Ferroviária, mas que no entendimento dela
deveriam estar também nos Portais de entrada da cidade, que desta forma atenderiam
melhor o turista que chega a cidade, bem como nos estabelecimentos comerciais e rede
hoteleira; os membros presentes acham que projetos voltados para esses objetivos são
os mais importantes neste momento.
Elenir apresenta uma proposta feita pelos membros do Instituto Usina de Sonhos, a
seguinte proposta trata-se de colocar azulejos com estrofes de poesias famosas e de
poetas do município em diversos pontos turísticos da cidade para que o turista ao visitar
os locais também possa fotografar, criando assim um roteiro de poesia dentro da cidade,
todos os membros do Conselho gostaram muito da idéia e ela foi aprovada, Elenir
ressalta que o Prefeito Ruy já está viabilizando a verba para a realização deste projeto
que não terá um custo alto.
Daniele fala da importância da participação dos empresários da cidade nas reuniões do
COMTUR e que esses deveriam ser convidados para a próxima reunião, os membros do
Conselho concordam com a sugestão.
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