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Aos doze dias do mês de março 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, Lucas Dalfrancis da Silva, Eliza Bischoff 

suplente de Sâmila Patrícia Müller Sopelsa, Hiran Antunes, Daniel Dal Molin, Airton 

Romeu Mueller e Mirna Regina Weber. Inicialmente o presidente, Ricardo, saudou a 

todos e solicitou a leitura das atas de nº 36 e 37. Após lidas foram aprovadas por 

unanimidade pelos conselheiros presentes. Prosseguindo Ricardo, relata que o 

Secretário da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, inicialmente não queria mais 

estar associada a ATURVARP, pois a mensalidade mensal é de R$250,00 (Duzentos e 

cinquenta reais), mas após várias intervenções permanecem associados. Os conselheiros 

presentes que se manifestaram de quanto é importante estarmos associados, pois assim 

fizemos parte da politica regional e o Ministério de Turismo considera para liberar e 

atender as solicitações dos municípios, os que estão vinculados há uma região, neste 

caso a Aturvarp. Ricardo coloca que alguns municípios não pagam as mensalidades e 

estes por sua vez também tem os mesmos benefícios. Os conselheiros sugerem que a 

ATURVARP tirasse os municípios que não estão em dia com as mensalidades junto a 

lista cadastrada no Ministério. Após, Ricardo convidou a todos a participarem no 

Seminário de Turismo, no dia 21 de março, paralelo ao evento da Expoagro. Quem 

poderá participar entre em contato com Ricardo, para organizar o transporte. Ficou 

definido que Ricardo irá convidar todos os empreendedores de turismo para 

participarem. Prosseguindo, Ricardo relata que a Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo confeccionou um folder com os principais eventos e podem ser encartados 

outros folders com os pontos turísticos separadamente. Na sequencia, Lucas, relatou que 

no ano passado não se dedicou muito na parte do turismo, como foi o primeiro ano, foi 

realizado mais a questão da organização interna e do calendário de eventos, como a 

organização dos mesmos. Também foi investido em conseguir recursos orçamentários 

de fora, pois o orçamento anual da Secretaria é em torno de oitocentos mil reais, e 

qualquer dinheiro que soma este montante já incrementa a economia criativa, citando o 

exemplo do Natal onde conseguiram em trono de cento e vinte mil reais, e isto 

fomentou o comércio local. Relatou que a cultura esta investindo para incrementar o 

turismo e também com isso ser uma oportunidade de geração de renda. Na sequencia os 

conselheiros retornaram a discussão de reuniões anteriores da necessidade de se fazer 

um roteiro turístico e os problemas de não termos estabelecimentos abertos em 

situações como de noite e nos finais de semana. Foram colocadas várias sugestões e 

uma delas é que se trabalhe com os empreendimentos relacionados a gastronomia 

através de uma reunião para escutá-los e também as questões que os conselheiros 

trazem da comunidade. Daniel coloca que não tem o que oferecer aos clientes do hotel 

quando perguntam sobre que passeios fazerem ou locais visitarem, ou mesmo onde 

jantarem, isso falta aqui em Vera Cruz. Em relação aos balneários não há mais 

necessidade de enfocar, pois eles já tem a sua clientela fixa, segundo os mesmos 

relatam. No roteiro turístico deve haver atrações diversas para que se tragam as pessoas 

e queiram voltar. As discussões e ações devem ser melhor organizadas para a próxima 

reuniões e assim tomar um rumo. 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. 


