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Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos na 

Sala de Reuniões dos Conselhos Municipais, situada a Avenida Nestor Frederico Henn, 

n° 1645, reuniram-se os conselheiros: Daniel Dal Molin, Iris Lenz Ziani suplente de 

Ediles Lopes de Melo, Ricardo Vargas Felin, Sâmila Patrícia Müller Sopelsa, Hiran 

Antunes, Daniel Dal Molin, Airton Romeu Mueller, José Valdemar Pereira Azevedo 

suplente de Giselda Regina Petry, Mirna Regina Weber e Carlos Henrique Porcher. 

Inicialmente o presidente, Ricardo, saudou a todos e solicitou a leitura da ata anterior. 

Após lida foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Prosseguindo 

Ricardo, coloca que esta satisfeito com a participação dos conselheiros nas reuniões e 

relata que conversou com os empreendimentos que fornecem alimentação no município, 

conforme levantado pelos conselheiros em reunião anterior. Relatou que os 

empreendedores colocaram que é difícil ter alimentos que não sejam em forma de 

lanches na parte da noite devido ao alto custo dos funcionários e a instabilidade dos 

clientes, que é diferente do horário do almoço onde são duas horas de intervalo para a 

refeição enquanto para as jantas o período varia. Relatou que enquanto ao item que se 

referia de quando tem evento/programação noturna os empreendimentos serão avisados 

do evento, como já aconteceu agora no da Páscoa. Apesar de haver poucas pessoas. As 

conselheiras sugerem que os empreendimentos tenham a relação dos eventos e não 

necessariamente a Secretaria estar com a responsabilidade de ficar avisando. Ricardo 

relata que a Feira da Produção não será mais na data prevista e passou para novembro e 

no Parque de eventos. O conselheiro Daniel, colocou que a transferência para o parque 

de eventos é positivo e os demais conselheiros também aprovam a transferência do 

local. Os conselheiros Carlos Henrique e Ricardo colocam que a mudança de data 

também é positiva, pois em novembro não tem chuva, como também não terá a 

interferência das festividades da Semana do Município. Os demais não opinaram em 

relação a mudança da data. Prosseguindo, Ricardo apresenta o folder feito pela 

Secretaria Municipal de Cultura e de Turismo. Os conselheiros sugeriram que o folder 

poderia ter mais fotos das belezas naturais do município, das atrações e não somente a 

ênfase a alguns eventos, entre outras sugestões. Ricardo explica que quanto as fotos, 

tem algumas situações que quem tirou as fotos, entraram com ação contra o Município, 

como por exemplo que aconteceu em Santa Cruz, devido aos direitos autorais. Ricardo 

coloca que o mesmo já está pronto com a tiragem de 700 exemplares. Prosseguindo, 

Ricardo coloca que não foi no Seminário de Turismo durante a Expoagro, por motivos 

de trabalho referente a Semana da Páscoa. Mirna relata o Seminário que foi um dos 

melhores, pois motivou o trabalho em relação ao turismo, onde como exemplo esteve o 

relato da Villa Trentin, de Erechim. Relatou que de Vera Cruz estava presente somente 

um empreendedor da JK piscinas, que a mesma tinha convidado quando o mesmo 

procurou a EMATER, para informações. Na sequencia, Ricardo relata que o Museu 

também irá para o Parque de Eventos, onde poderia ter um roteiro para escolares que 

começariam na Praça José Bonifácio, passando pela casa de Cultura e após no Parque 

de Eventos visitando o Museu. Conselheiros questionam como está a Casa de Cultura. 

Íris coloca que o restauro da Casa de Cultura está sendo finalizada pelo Rotary Club. O 

conselheiro José Azevedo, questiona se o Museu não irá para a Casa de Cultura. 

Ricardo coloca que Lucas pensa em fazer outras atividades na Casa de Cultura. Mirna 

levantou que o Parque Ambiental deveria ser limpo. Carlos Henrique lembra que foi 

limpo no ano passado pelas equipes de gincana, através do TAC da promotora devido a 

tarefa das corujas. Iris coloca que o Interact também faz ações de limpeza, mas nunca 



termina porque é muito lixo depositado no lugar. Mirna pergunta se a remodelação do 

caminhodromo será reformulado, pois estava no jornal sobre os recursos. Samila 

colocou que no setor da engenharia não chegou nada para encaminhar a questão de 

engenharia até o presente momento. Ricardo também não tem conhecimento. Nada mais 

havendo para se tratar, o presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, 

e eu, Iris, conselheira suplente, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será 

assinada pelos conselheiros presentes. Vera Cruz, 12 de março de 2018. 


