
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE VERA CRUZ 

 

ATA 49/2019 
 

Aos nove dias do mês de abril 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, Eliza Bischoff, Ricardo Vargas Felin e Mirna Regina Weber. Iris justifica a 

ausência. A presidente, Lisete Maria Agnes, saudou os presentes e solicitou a leitura da 

ata anterior. Após lida foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. A 

presidente iniciou a reunião solicitando ao turismologo do município parecer sobre o 

resultado da Assembleia da Associação Caminho das Águas realizada no dia 05 de 

Abril de 2019. Ricardo relatou que, por unanimidade os associados votaram pelo 

encerramento das atividades da Associação. Comentou que há alguns pontos que ainda 

precisam ser revistos como uma cobrança que está sendo feita ao empreendimento da 

Sra. Úrsula Beckemkamp referente melhorias realizadas em sua propriedade, o que será 

devidamente justificado perante ao setor financeiro da PMVC. Dando continuidade 

Lisete repassou ao turismologo material referente ferramentas disponibilizadas pelo 

Ministério do Turismo que trata de cursos EAD que podem ser facilmente acessados por 

quaisquer usuários e também pelo próprio município. Julga interessante o Curso de 

Atendimento ao Turista, ferramenta ampla, grátis e poderia suprir a necessidade de 

treinamento de vários segmentos do município, inclusive taxistas. Complementando, 

repassou material do próprio ministério - FUNGETUR que trata da liberação de 

recursos financeiros que poderiam contemplar melhorias de infraestrutura no município, 

exemplificou a Feira da Produção, seu entorno que talvez pudesse ser planejado através 

desses recursos. Mirna abordou o sucesso da Expoagro Afubra, do Seminário de 

Turismo abordando o projeto Caminhos da Natureza. Comentou que o projeto deve 

evoluir para os municípios contemplados com o suporte da Emater e, num primeiro 

momento o prazo para o município de Vera Cruz será o mês de novembro do corrente 

ano. O prazo deve ser suficiente para um plano piloto e servirá para rotomar o turismo 

rural em nosso município. Todos foram unânimes em afirmar da necessidade de 

planejar e executar passeios turísticos durante a Feira da Produção. Concordaram os 

presentes, de pensar o projeto e discuti-lo na próxima reunião do Comtur. A secretaria 

Iris, mencionou aos presentes sua preocupação quanto a adequação da Lei nº 3.926 

tendo em vista a extinção da Associação Caminho das Águas. O assunto será estudado 

considerando que talvez o enquadramento possa se dar através do cadastro do município 

na ATURVARP o que garante a presença do município na regionalização do turismo. 

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 abril de 2019. 


