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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE TURISMO DE NOVA VENEZA, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI MUNICIPAL 2.692, DE 10 DE MAIO DE 2019, CONVIDA
ENTIDADES, EMPRESAS, ASSOCIAÇÕES COMPROMETIDAS COM O DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO DE NOVA VENEZA PARA A ELEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.

1. SOBRE AS REPRESENTAÇÕES

1.1. Poderão se inscrever para participar da eleição da representação da sociedade civil do Conselho de

Turismo de Nova Veneza pessoas jurídicas estabelecidas em Nova Veneza vinculadas aos seguintes

seguimentos do trade turístico:

1.1.1. Operadoras de Turismo Receptivo;

1.1.2. Restaurantes e Bares;

1.1.3. Cafés e Padaria;

1.1.4. Vinícolas;

1.1.5. Hotéis Pousadas e Hospedarias;

1.1.6. Outros atrativos e demais equipamentos e serviços turísticos e dos organizadores e promotoras de

eventos;

1.1.7. Comunicação, publicidade e marketing turístico;

1.1.8. Turismo Religioso;

1.1.9.  Setor de Capacitação, Gestão e Sustentabilidade;

1.2. A representação, quando for vinculada a CNPJ de Empresa, deve ser efetuada por proprietário,

sócio, diretor ou profissional de função gerencial.

1.3. A representação, quando for vinculada à CNPJ de entidade ou associação, deve ser efetuada por

associado que participe há pelo menos um ano das atividades da entidade ou associação.

1.4. Não poderão participar das eleições das representações previstas neste Chamamento Público

Entidades, Cooperativas e Associações já discriminadas como membros do Conselho no Artigo 3º da Lei

2.692/2019.
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1.5. Não poderão participar das eleições das representações previstas neste Chamamento Público

pessoas físicas que tenham sido nomeadas para representações da Entidades, Cooperativas e

Associações discriminadas no Artigo 3º da Lei 2.692/2019, para exercício do mandato que iniciará em 08

de setembro de 2021.

2. SOBRE AS INSCRIÇÕES

2.1. A inscrição para a eleição prevista neste Edital deverá ser feita através do formulário disponível no

link: https://forms.gle/fpFyNzaxpnW7DiFJ8 

2.2. Para validação da inscrição, todas as informações solicitadas devem ser preenchidas corretamente,

sendo que o CNPJ inscrito deve ser necessariamente vinculados aos setores descritos no item 1.1.

2.3. As inscrições poderão ser realizadas até às 12:00h do dia 26 de agosto de 2021.

2.4. As inscrições serão confirmadas em até 48 horas após o preenchimento do formulário, através do e-

mail ou número de telefone/whatsapp fornecido pelo inscrito no formulário.

2.5. Só será permitida uma inscrição por CNPJ.

3. SOBRE A ELEIÇÃO

3.1. A eleição das representações da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Turismo ocorrerá dia 26

de agosto de 2021, às 15 horas.

3.2. A eleição ocorrerá em formato virtual, através do Google Meet, cujo link será enviado para os

inscritos validados para eleição até às 14:30h horas do dia 26 de agosto de 2021.

3.3. Poderão ser candidatos para cada representação pessoas físicas com inscrição validada, cuja

vinculação seja com um CNPJ da representação requerida pelo candidato.

3.4. Todos os presentes na reunião terão direito a voto para todas as representações.

3.5. Na primeira parte da reunião, os candidatos se apresentarão, tendo cada candidato um minuto para

se apresentar aos votantes. Para votação, que ocorrerá na segunda parte da reunião, será enviado um

formulário a todos os votantes, que terão 10 minutos para votação. No formulário, será obrigatória a

identificação do votante. Os votos serão compilados e validados após o envio de todos os participantes, e

a eleição será concretizada ao final da reunião.

3.6. Caberá a Diretoria atual do Conselho Municipal de Turismo, através da 1ª Secretária, registrar a Ata

da eleição e posse das representações, que deverá ser devidamente assinada por todos os presentes na

reunião. Os presentes deverão, ao assinar a Ata, assinar o formulário contendo seu voto para registro do

Conselho.
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Nova Veneza, 11 de agosto de 2021.

_______________________________

Daniel Ghellere

Presidente do COMTUR
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