
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo - 1 

COMTUR 2 

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte reuniram-se, em 3 

reunião virtual via Meet às 18h30, para participarem da Reunião Ordinária do 4 

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR - os seguintes conselheiros 5 

Titulares e Suplentes: Paulo Cesar Primo Junior, José Arnaldo Matheus, José 6 

Carlos dos Santos Silva, Neuza Regina Foga Paes de Barros, Orlando Celio 7 

Campovilla, Heitor Gaudenci Junior, Renato Grigorio Pereira e Bruno Veiga. 8 

Conselheiros com ausência Justificada: Marli Alcione Geraldini, Melina Oliveira 9 

Machado, Rogéria Viana Deste Nicoletti, Tatiana Saes Steiner, Edvaldo Piva, 10 

Antonio Donizete Mariano, Claudemir Brás de Araújo, Paulo Roberto da Silva, 11 

Alesandra Cristina Fontinesi, Denise Maria Assis de Resende, Danilo Barbosa 12 

Ferraz, Flamarion Brandão Polga, José Mariano, Paulo Cesar Primo Junior, 13 

Eduardo Matias, Ricardo Ferragut, Antonio Angelo Baccetti, José Ricardo 14 

Azzolin, Paulo Sergio Rua, Jorge Germano do Prado, Roberto Beltran, Edson 15 

Ferreira, Carlos Eduardo Bombonatti, Francisco Marcelino Silva, Marcos 16 

Roberto Capellato, José Fernando Von Zuben, Amauri Pisani Guimarães, Maria 17 

das Dores Durval da Silva. Convidados: Marilene e Walter. O presidente Paulo 18 

Cesar Primo Junior abriu a reunião agradecendo a presença de todos, e inicia 19 

com a participação do convidado Walter representando a FEAVIN, em seguida 20 

convida Marilene fala um pouco do seu trabalho e planos no seu 21 

empreendimento Castelo dos Vinhais. Marilene diz que esta em Vinhedo a dois 22 

anos e que trabalha com eventos a dezenove. Marilene afirma que começou 23 

seu investimento em dois mil e dezesseis, e que em dois mil e dezoito 24 

começou a realizar eventos no Castelo, seu principal seguimento em eventos é 25 

o de casamento, afirma que este é um projeto com investimento auto e de 26 

longo prazo, um exemplo é que já estão sendo fechados contratos de 27 

Casamentos para os próximos três anos. Marilene fala sobre esse tempo que 28 

vivemos de pandemia onde no começo foi bem complicado, com mais de cem 29 

contratos alterados, com essa situação teve que se reinventar com eventos em 30 

novos formatos como casamentos online, com no Maximo dez pessoas 31 

presentes, o restante dos convidados assistem online pela plataforma do 32 

ZOOM, com esse formato de evento inovador o Castelo tem chamado a 33 

atenção de muita gente até mesmo da imprensa. Também foi criado no espaço 34 

Cinema drive in  e almoço para no Maximo dez pessoas com esses eventos no 35 

modelo adequado para esse tempo de pandemia, dês de maio o 36 

empreendimento teve crescimento até o momento de trinta e cinco por cento. 37 

Marilene também fala do seu interesse em implantar o Turismo, fazer mais 38 

alguns atrativos no espaço como uma adega. Bruno Veiga Parabeniza o 39 

Castelo dos Vinhais e fala em parcerias no futuro e que o Castelo é um 40 

empreendimento fantástico. Heitor Gaudenci também parabeniza as ações do 41 

Castelo, cita a importância dos conselheiros conhecerem o espaço, também 42 

afirma que temos tradições valores culturais, onde o Castelo veio para agregar 43 



principalmente pela sua estrutura, localização e estilo que tem tudo a ver com 44 

nossa cidade. Marilene fala um pouco mais do Cinema Drive in, que tem 45 

capacidade para oitenta carros com um telão de seis por oito e o ambiente todo 46 

iluminado. A pouco tempo o castelo também lançou uma linha de hambúrguer 47 

artesanal própria e cerveja artesanal. Célio Campovilla também a parabeniza e 48 

cita a importância que essa apresentação leva ao COMTUR dando um gás ao 49 

conselho, afirma que essa pandemia fez o brasileiro se reinventar.Também fala 50 

que a AVETUR foi criada em dois mil e onze, onde são empresários, pessoas 51 

que acreditam no Turismo no município, e que o Castelo com esses projetos 52 

poderá ajudar e muito no crescimento do turismo local. Em seguida Paulo 53 

agradece a Participação de Marilene e vai para o próximo item que é falar 54 

sobre a capacitação do SENAC Destinos Inteligente no Circuito das Frutas. 55 

Arnaldo Matheus Afirma que será um curso muito importante onde o Circuito 56 

das frutas será o pioneiro, e que durara em torno de seis messes com o 57 

propósito de formar roteiros em nossa região. Heitor cita que vinhedo terá 58 

quatro representantes com o compromisso de nos representar e colaborar com 59 

a formação de produtos turísticos. Paulo também afirma que o SEBRAE vem 60 

investindo em turismo e que no momento esta com uma capacitação em 61 

Artesanato, Vinhedo esta com duas turmas, este curso esta ocorrendo na Vila 62 

Containers e que os que se interessarem em fazer poderá realizar sua 63 

inscrição online. No próximo item da pauta se refere a o conselho desenvolver 64 

uma carta de compromisso para o futuro prefeito, Paulo pede para que seja 65 

agendada uma reunião para tratar só mente deste tema. Em seguida Paulo fala 66 

sobre o Plano diretor e pede para que Arnaldo Matheus fale sobre o tema, 67 

Arnaldo Matheus afirma que se tudo correr certo com a Audiência Publica na 68 

Camará amanhã ainda não será possível a aprovação do plano diretor, cita que 69 

todos os vereadores estão colaborando para que o mesmo seja aprovado o 70 

quanto antes, Arnaldo também fala da importância da aprovação do Plano 71 

Diretor de Turismo e sua trajetória para chegar até aqui. O presidente Paulo 72 

Agradece a Presença de Todos e encerra a reunião. Eu José Carlos dos 73 

Santos Silva lavrei esta ata que vai assinada por mim e por todos os 74 

conselheiros presentes à reunião.  75 

Paulo Cesar Primo Junior_____________________________________________________ 76 

José Arnaldo Matheus_________________________________________________________ 77 
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Orlando Celio Campovilla______________________________________________________ 80 

Heitor Gaudenci Junior________________________________________________________ 81 
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