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ATA 53/2019 
Aos treze dias do mês de agosto 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, Ricardo 

Vargas Felin e Antônio Deoclecio de Oliveira Ramos. A presidente, Lisete Maria 

Agnes, saudou os presentes e solicitou a leitura da ata anterior. Após lida foi aprovada 

por unanimidade pelos conselheiros presentes. LIsete inicia ressaltando que o município 

que não tiver o COMTUR fortalecido será que ter um Fundo de Turismo não seria 

trabalhar a esmo. Lisete diz que antes de trabalhar e organizar recursos para o Fundo de 

Turismo, deveríamos fortalecer o COMTUR primeiramente. Lisete explica que recebeu 

uma explicação sobre a distribuição dos recursos. Iris e Ricardo explicam como 

funciona a questão do orçamento do município e o dinheiro, como a diferença do Fundo 

e dos recursos de uma Secretaria Municipal. Lisete questiona se deveríamos comunicar 

o gestor sobre a intensão de se ter um Fundo de Turismo ou primeiro delinear alguma 

coisa e após apresentar ao gestor. A maioria se manifesta para se ter primeiro uma 

proposta alinhavada e fundamentada. Ricardo informa que dia 23 de agosto terá um 

evento em Santa Cruz do Sul, com a presença da Secretaria Estadual, para discutir a 

vocação do Vale do Rio Pardo e os potenciais da região. Este momento servirá para 

organizar as metas que teríamos no Plano Municipal de Turismo. Ricardo acha que 

primeiramente deveríamos ter o Plano Municipal de Turismo igual a região está fazendo 

e após criar o Fundo. Iris sugere que o Plano Municipal deve estar em coerência com o 

nacional, estadual e regional para podermos pleitear recursos. Após, Lisete entrega aos 

conselheiros uma cópia com itens para seguir e construir o Plano Municipal de Turismo. 

Ricardo sugere criar uma marca do COMTUR, um logo do COMTUR. Conversam 

como elaborar o Plano e Lisete pede para Ricardo puxar a frente o Plano. Lisete reforça 

que cada um faça o levantamento do que consideram importante para agregar como 

turista em Vera Cruz. São levantadas novamente a necessidade de se ter o folder, a 

sinalização de localização, mapa dos pontos turísticos. Lisete pede que na próxima 

reunião seja trazidas por todos sugestões de melhorias dentro do turismo. Lisete disse 

que o Rotary não definirá para que servirá o prédio da Casa de Cultura e simplesmente 

entregarão o prédio para o município. Lisete pergunta ao Ricardo para que servirá o 

espaço. Iris lembra que o projeto foi encaminhado a Lei Rouanet com a previsão de seu 

uso. Ricardo diz que atual administração quer colocar o Museu e assim sair do aluguel, 

diminuindo os custos do município. Bruna fala que hoje não sabe onde fica o Museu, 

conversam que ele esta sempre fechado. Os conselheiros relatam que o mesmo deveria 

ser um Museu Vivo. Lisete, relata que disseram a ela, que os vera-cruzenses não tem 

cultura pois não há preservação dos bens culturais. Antônio sugere que se deva fazer 

uma consulta publica para ver o que a comunidade quer com a Casa de Cultura. Ricardo 

fala da importância do museu ser usado turisticamente e pedagogicamente. Lisete pede 

para Antônio trazer um resumo do projeto para verificar o que consta quanto ao uso e 

Ricardo irá trazer o que tem na cultura sobre o projeto. Lisete informa que foi procurada 

por uma professora aposentada que quer fazer um projeto de Visita Guiada junta as 

escolas e iniciar no ano de 2020. Bruna diz que na época de escola dela, sempre havia 

visitação ao município (interior e aos pontos turísticos) e hoje as crianças não mais 

conhecem o que existe no município. Para finalizar fica a proposta que cada um trará as 

propostas e ações para agregar no turismo na próxima reunião. Nada mais havendo para 

se tratar, a presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu, Iris, 

conselheira secretária, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos 

conselheiros presentes. Vera Cruz, 09 de julho de 2019. 


