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Aos dez dias do mês de setembro 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: Ricardo Vargas Felin, Iris Lenz Ziani suplente de 

Ediles Lopes de Melo, Daniel Dal Molin, Airton Romeu Mueller, Angelita Bullerjahn 

Hermes suplente de Carlos Henrique Porcher, José Valdemar Pereira Azevedo, Mirna 

Regina Weber, e Eliza Bischoff suplente de Sâmila Patrícia Müller Sopelsa. 

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

lida foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Prosseguindo, 

apresentou a pauta. Ricardo relata que o mandato da gestão termina no dia 15 de 

setembro, portanto deverá ser realizado o chamamento por edital da nova representação 

de conselheiros. Iris propõe a proposta de reformularmos a questão do artigo 6º da Lei 

nº 3.926, de 24 de setembro de 2013, que institui o Conselho Municipal de  Turismo  de 

Vera Cruz – COMTUR, dando oportunidade a amis entidades participarem , já que 

algumas não vem se fazendo presentes nas reuniões. Ricardo, acha que não pois deveria 

ser alterado somente quando deveria se ter o Fundo do Turismo instituído e quando se 

tiver certeza da baixa da Associação de turismo Caminho das Águas. Após algumas 

colocações e questionamentos Ricardo, o presidente propõe que continua assim como 

está, ficando proposto para ser no dia 08 de outubro de 2018, às 10h30min, na Sala dos 

Conselhos a Assembleia de escolha dos membros representantes que irão compor o 

COMTUR. Íris deverá providenciar o Edital e os ofícios para as possíveis 

representações. Na sequencia, Iris relata a participação no I Seminário de Articulação e 

Integração das Políticas Regionais do Vale do Rio Pardo, no qual foi apresentado da 

importância do Turismo para o desenvolvimento local e região. Também foi colocado 

que a partir de 2019, os municípios deverão ter a politica pública organizada para 

receber recursos do Ministério de Turismo, na qual o município já tem algumas coisas 

contempladas , tais como: Tem secretaria de Turismo, tem o turismólogo, tem Conselho 

de turismo, faz parte da ATURVARP (entidade regional) mas falta construir o Plano 

Municipal de Turismo. No evento também foi colocado que a ATURVARP está se 

reestruturando. Ricardo relata que a ATURVARP está realmente se reestruturando, e 

está se organizando para orientar os municípios quanto a construção do Plano Municipal 

de Turismo, formular um calendário regional dos principais eventos da região e a 

divulgação do turismo regional para outras regiões. Elisa reforça do quanto é importante 

de se ter u planejamento a longo prazo, como seria o Plano de Turismo. Iris propõe de o 

Comtur iniciar a formulação do mesmo, pois estamos em setembro e falta pouco para 

2019.  Com o adiantado da hora ficou definido para a próxima reunião a escolha dos 

representantes, a eleição da nova diretoria. 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, 10 de setembro de 2018. 


