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Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas, na Sala de 

Reuniões dos Conselhos Municipais, situada a Avenida Nestor Frederico Henn, n° 

1645, reuniram-se os conselheiros para reunião ordinária do COMTUR - Conselho 

Municipal de Turismo, os seguintes conselheiros titulares e suplentes: Lisete Maria 

Agnes, Iris Lenz Ziani, Bruna Caroline Noronha suplente de Eliza Bischoff, Angelita 

Bullerjahn Hermes, Mirna Regina Weber, Antônio Deoclecio de Oliveira Ramos, 

Ricardo Vargas Felin, Paulo Cesar Porath e Teresinha Fátima de Moura Machado. A 

presidente Angelita, saúda os presentes e solicita a leitura da ata. A ata é lida e após a 

ata 55 é aprovada por unanimidade. Teresinha Fátima, relata que o evento VOLKS 

FEST que aconteceu na praça no final de semana, instalou-se na parte a frente da praça 

e em outros eventos normalmente utilizam os outros lados e com isso acabaram 

desvalorizando o Quiosque, a casa temática e a Casa do Artesão. Os artesãos e o 

quiosque estão disponíveis o ano inteiro e não eventualmente por isso deveria ter 

sempre o layout da organização de forma que sejam integrados e não a parte  e ou serem 

escondidos. Lisete na oportunidade faz um elogio a Antônio, que o desabafo dele na 

reunião anterior, fez refletir sobre como se deu voltas nesse um ano de gestão no 

COMTUR. Que deveria ser divulgado as ações de melhorias que ocorreram e teve a 

parceria do COMTUR para que a comunidade tenha ciência. E também fazer um 

documento e torna-lo público, das ações que podem ser feitos para melhorar a realidade 

do município e que estas sugestões seriam as que os conselheiros levantaram no 

decorrer do ano que passou e que poderiam ser incrementadas, inclusive com pouco 

investimento. Estas sugestões poderiam servir de base para 2020 e que a administração 

municipal e o público tenham conhecimento do que é discutido dos conselheiros e 

colocar em prática. Antônio questiona como funciona o evento VOLKS FEST. Ricardo 

explica que este evento é agendado para o primeiro final de semana de novembro, que 

os expositores pagam uma taxa para ocupar um determinado espaço e a informação que 

se tem é que esse evento não acontecerá mais na praça, será no Parque de Eventos ou 

deixará de acontecer, pelo transtorno de fechar a rua, pela reclamação dos motoristas 

que precisam dar uma ou duas voltas a mais pela via fechada. Já a questão de valorizar a 

Casa do Artesão, não necessariamente precisa acontecer o evento na frente, é só realizar 

a exposição junto aos demais expositores. Antônio faz observação que se o evento 

passar a acontecer no Parque de Eventos, talvez o evento perca boa parte do público, 

porque lá ficaria um pouco isolado. Teresinha Fátima lembra que esse evento recebe 

pessoas de outros municípios e que o Quiosque e a Casa do Artesão são pontos 

turísticos de Vera Cruz, valorizados pelos visitantes. Lisete diz que é necessário resolver 

para onde será direcionado o foco, para a Praça ou para o Parque de Eventos, porque o 

investimento que está sendo realizado no Parque também precisa ser valorizado e que 

após estar concluído terá mais capacidade de recepcionamento. Então é preciso esforço 

para direcionar o foco para um ou outro. Ricardo concorda que é preciso valorizar o 

investimento. Antônio diz que entende, que outros eventos de maior comércio não tem 

como ser na praça, mas que no ponto de vista dele, o evento VOLKS FEST deve 

continuar na praça. Iris relata que no último evento os brinquedos foram montados na 

parte do calçamento, o que acabou ficando muito acumulado, que o evento deveria ser 

mais distribuído por toda a praça. Ricardo diz que é preciso valorizar também a parte 

esportiva do Parque de Eventos, e que quando acontecer jogos/torneios sejam também 

colocados expositores para que enquanto ocorre o intervalo das partidas os jogadores e 

famílias possam prestigiar algo a mais. Mirna sugere que Iris faça uma 



redação/documento com todos os apontamentos. Iris convida Mirna para escreverem o 

documento juntas. Lisete pede para que Ricardo traga na próxima reunião um esboço do 

estudo da agenda de eventos de 2020, para sugerir na próxima reunião os locais onde 

elas acontecerão. Ricardo fala sua proposta de fechar as reuniões deste ano do conselho 

cancelando a última reunião que teria, no dia 10 de dezembro porque no mesmo dia seja 

feita uma visita acompanhado do COMPHAC, ao Museu de Venâncio Aires, onde a 

saída de Vera Cruz seria às oito horas e passariam a manhã inteira. Todos gostam da 

ideia, e Ricardo diz que irá estudar a situação e informará detalhes pelo grupo de 

whatsapp. Mirna sugere em fazer um trabalho em conjunto com os moradores perto do 

caminhódromo, talvez falar com um paisagista, plantar flores, para tentar melhorar a 

paisagem de quem vai em direção a KOPP. Iris sugere que seja limpado os entulhos dos 

bueiros. Ricardo fala que deveria ser pensado o que será plantado no Parque de Eventos. 

Ricardo também informa que a apresentação do planejamento estratégico do Turismo, 

será enviada por e-mail para os conselheiros, para que eles façam sugestões e deve estar 

concluído até final do ano. E que pretende fazer um plano de trabalho, com a agenda de 

pautas para em média dos próximos seis meses. Voltando ao assunto do caminhódromo, 

Ricardo diz que já teve uma reunião com o prefeito e ele pediu que escrevesse no setor 

de projetos, e um orçamento feito deu em média R$110.000,00(cento e dez mil reais) só 

para recuperação do piso, porém teria que ter mais uma área de convivência e ter um 

bebedouro. Mas alguns presentes acham este valor muito alto e desnecessário investir 

nisto, que talvez arrumar parceiros, fazer uma coisa mais simples seja o melhor a se 

fazer. A presidente, pergunta qual é a atual situação do Quiosque, e respondem que 

quem assumir o mesmo, precisa fazer uma ampliação que tem projeto feito e que o valor 

gasto será abatido no aluguel, mas se a ampliação for maior do que se pede esse 

aumento não será descontado do aluguel. Todos aguardarão por e-mail o Planejamento 

Estratégico de Turismo  e o calendário de eventos do Ricardo. Iris e Mirna farão o 

esboço do documento. Ricardo informará sobre a visita em Venâncio Aires. Nada mais 

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

lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos conselheiros 

presentes. Vera Cruz, 12 de novembro de 2019.  


