
Conselho MuniciPtl de
Iurismo - Cachoeira Paulista

ATA DE REUNÁO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE CACHOEI-

RA PAULISTA. COMTUR
REUNÁO ORDINÁR|A

Realizada no dia 17 dejunho de dois mil e vinte um, às 09h00min, na sito á Rua

José da Silveira Mendes , na c¡dade de Cachoeira Paulista, CEP: 12630-000, reuniu-

se os membros do Conselho Municipal de Turismo de Cachoeira Paulista conforme

convocaçåo feita para esta data, com a presença dos que rubricaram a Lista de Pre'

sença dá respeAiva reuniäo e, sob comando da presidente em exercício para discuti-

rem e deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. O objeto escolhido pelo Conselho Municipal de Turismo para o recurso do

MIT de 2OZl foi a construçäo da estrutura do Entorno do Monumento do

padre Léo, será o recurso do MfT para2A21. Em 04 de dezembro de 2019

foi inaugurado o Monumento do Padre Léo com aprox¡madamente 30 me

tros de ãltura e está localizado em um Mirante no ponto ma¡s alto do muni-

cípio. Léo Tarcisio Gonçalves Pereira, mais conhecido como Pe' Léo, nag

ceu em g de outubro de 1961. Veio de família humilde de Delfim Moreira,

Sul de Minas Gerais, no vilarejo conhecido por Biguá. É o nono filho de Je
aquim Mendes Pereira (seu Quinzinho) e Maria Nazaré Guimaräes (dona

Nazaré)metros de altura. Cachoeira Paulista recebe anualmente mais de

um milhåo de peregrinos por conta dos atrativos religiosos, por conta da

Cançäo Nova e eétruturar o Mirante do Padre Léo irá aumentar ainda

mais o fluxo de turistas que visitam a nossa cidade, pois iremos proporcio

nar experiências com mais segurança e conforto. Com os impac{os caus+

dos pela pandemia Covid 19 ficou mais evidente ainda há necessidade de

termos outros atrativos e atrativos estruturados para atrair turistas para a

nossa cidade. Cachoeira Paulista não possui indústrias e o Turismo Religi-

oso é a nossa industria , atualmente o desenvolvimento econômico do mu

nicípio está no Turismo Religioso. Hoje a cidade faz parte da_Regiäo Turís

tica da Fé ( composta pelo! munióípios Canas, Lorena, Guaratinguetá,

cunha, Piquete, Aparecida, Roseira, Lagoinha e Tremembé) e a estrutur+

çao do Entorno do Monumento do Padre será mais um grande atrativo para

fazer o intercâmbio entre as cidades da regiåo, com geraçåo de oportuni'

dades de trabalho para Guias de Turismo, taxistas, aumentando o tempo

de estada do turismo näo só em Cachoeira Paulista mas em toda a Regiåo

Turística da Fé. O processo de beatificaçäo do Padre Léo ocorreu no dia 7



do Padre Léo ocorreu no dia 7 de março de 2020, com a realizaçâo de uma

Santa Missa campal, na sede da Comunidade Bethånia, em São João

Batista, presidida pelo aroebispo de Florianópolis, isso oom certezaîará do

Mirante do Monumento do Padre Léo um grande atrativo e'potencializarët

ainda mais o turismo na cidade de Cachoeira Paulista. O Projeto também

está em conformidade com as ODS , cidades e comunidades sustentáveis,

trabalho descente e crescimento, além de parcerias e meios de

implementaçåo,

Ofícios:

. Solicitando um eletricista para reparos na rede elétrica da nova sede, e

a transferência da internet e telefone.

. Solicito a verificação do processo para abertura do FUMTUR, o CNPJ

já está ativo e precisamos dar seqüênc¡as na criaçäo ou at¡vaçåo do

Fundo Municipal de turismo.

. Solicito a verificaçåo do processo para a implantaçåo do Selo de

Qualídade Turística no Município.

Evento que acontecerá quinta-feira, dia 17 de junho de 2021.

Ëtù *$*

A arquiteta Daniela Vaz, ira no setor de Engenharia da Prefeitura passar ás

orienta@es do projeto arquitetônico do Entorno da Estatua do Padre Leo.

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrados os trabalhos,

lavrowse apresente Ata a gue se refere esta Reuniiåo do Conselho Municipal de

Turismo que, após lida e aprovada, foiassinada pela Senhora Presidente,

Mtc ELE NETTO
Presidente do do Município de Cachoeira Paulista-SP
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