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A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Turismo está com as 
inscrições abertas para os interessados em participar da seleção, por 
meio de votação, que definirá os integrantes do Conselho Municipal de 
Turismo (COMTUR), para o mandato 2019/2021. Serão escolhidos dois 
representantes para compor os segmentos, a saber: Sindicato dos 
Comerciários, Rotary Clube, Lyons Clube, Sindicato Rural, Federação e 
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Setor de Transportes, 
Agências de Viagem, Segmento de hospedagem, Instituições de Ensino 
Superior ou Técnico, Organizações não governamentais da área 
ambiental, Segmento gastronômico, Parques e atrativos, Empresas de 
organização de eventos, OAB-Cotia, Associação dos Arquitetos, 
Engenheiros e Técnicos de Cotia – AETEC, Associações culturais e 
desportivas; 
O Conselho tem 26 representantes de diversos segmentos da 
Sociedade Civil e do Poder Público, e seus respectivos suplentes, e tem 
como papel incentivar e promover o turismo, buscar parcerias e 
estimular as atividades no Município. 
A ficha de inscrição pode ser retirada no Posto de Informações 
Turísticas (PIT), localizado na Rodovia Raposo Tavares, km 25,5, das 
9h às 16h, na sede da Secretaria de Turismo, na Avenida Benedito 
Isaac Pires, 35, 2º andar, das 8h às 17h ou solicitadas através do e-mail 
secespdeturismo@cotia.sp.gov.br, depois de preenchidas deverão ser 
entregues nos mesmos locais ou encaminhadas por e-mail até o dia 28 
de novembro de 2019. 
A votação dos novos representantes está marcada para o dia 12 de 
dezembro de 2019, durante a reunião Extraordinária do Conselho, na 
sede da Secretaria de Turismo, na Avenida Benedito Isaac Pires, 35, 
2ºandar, às 10h. Os indicados deverão comparecer na reunião de 
eleição. Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, basta 
entrar em contato com a Secretaria de Turismo pelo telefone 4614-2952 
ou através do e-mail secespdeturismo@cotia.sp.gov.br. 
 
 
 
 
 


