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Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos na 

Sala de Reuniões dos Conselhos Municipais, sito a Avenida Nestor Frederico Henn, n° 

1645, reuniram-se os conselheiros: Ricardo Vargas Felin, Carlos Henrique Porcher, 

Airton Romeu Mueller, Edile Lopes de Melo e sua suplente Iris Lenz Ziani, Mirna 

Regina Weber, Sâmila Patrícia Müller Sopelsa e Claudio Jose Overbeck suplente de 

Clovis Alberto Morsch. O Senhor Mario André  Poll, um representante  de 

empreendimento turístico para substituir o suplente Ari Knod que havia solicitado 

afastamento. Neri Goecks representando o gabinete do executivo. Inicialmente o 

presidente Ricardo Felin saudou a todos e foi lida a ata anterior. Esta foi aprovada pelos 

conselheiros presentes. Em relação ao curso para os taxistas, foi discutido que tipo de 

abordagem deverá ser feita e ficou decidido que serão apresentados à eles os pontos 

turísticos do Município, incluindo visitas nos locais, e mais algumas informações, como 

histórico, localização dos pontos, sugestão de hotéis, restaurantes, atrações naturais, 

para bem receber e orientar os turistas. Ediles relatou que as escolas procuram locais 

para fazer piquenique, passeios, atividades, mas para isso tem que haver a divulgação 

junto as escolas com o que é oferecido. Em relação as Rodas de Conversas para resgatar 

histórias de Vera Cruz, Ricardo diz que conversou com o Secretario de Cultura, Lucas, 

e vai ser realizado junto a feira do livro. No Conselho da Cultura e do Patrimônio 

decidiram fazer as rodas de conversas, onde Marcelo ia agendar com as pessoas. Íris 

destacou que da lista de pessoas que foram sugeridas, algumas já faleceram. Os 

conselheiros acham que não deveria ser junto a eventos já existentes, pois ficam com 

muita atividade e sim em épocas onde não tem atividades, e deveria ser rodas de 

conversas e informal para poder ter conversas. Ediles falou do programa “Crescer 

Legal” onde trabalham com os jovens para valorizar o interior. São feitas atividades que 

incentivam a valorização do próprio lote familiar e tomando conhecimento das riquezas 

que eles possuem no entorno, que nunca prestaram atenção antes. Mirna destaca a 

presença de Mario, está com dificuldades para o abastecimento de água durante o verão 

e ver o que pode ser feito para resolver o problema. Mário diz que no parque a 

dificuldade maior é no inverno, que baixa a quantidade de pessoas visitando. Pensou em 

agregar alguma coisa com as agroindústrias. Ele diz que não tem estrutura para fazer 

jantares muito elaborados, mas tem projetos para colocar isso em prática. Mário fez um 

relato sobre os problemas enfrentados com o tipo de negócio que ele tem e possíveis 

soluções. Ricardo sugere que ele comece testando a comunidade para depois, se der 

certo com a população, ampliar para atendimentos à turistas. Ediles sugere que os 

empreendimentos de Vera Cruz façam visitas nas escolas de outros municípios, por 

exemplo, mostrando e divulgando o que é possível fazer de atividades na sua 

propriedade. Ela disse que sempre procura na internet o que a cidade tem a oferecer, no 

site da prefeitura, não tem esses dados, poderia ter um link onde levaria aos 

empreendimentos com suas atividades. Nada mais havendo para se tratar, o presidente 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu Sâmila, lavrei a presente ata, 

que após lida e aprovada será assinada pelos conselheiros presentes. Vera Cruz, 08 de 

maio de 2017. 


