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Aos onze dias do mês de junho 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, Eliza Bischoff, Ricardo Vargas Felin, Antônio Deoclecio de 

Oliveira Ramos, Diego Halmenschlager e Mirna Regina Weber. 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 passa a aplavra para 

Ricardo. Ricardo relata novamente que até o final de junho deve inserir todos os dados 

no mapeamento do Ministério Turismo. Diz que já tem quase todos os dados 

necessários para inserir. Ricardo também diz que a ATURVARP está exigindo dos 

municípios. Também relata que será lançado os balneários. Iris questiona se não seria 

interessante os demais pontos de turismo que o município tem. Lisete, relata que no 

Jornal Arauto apareceu que em agosto a Casa de Cultura estaria pronta e se alguém tem 

retorno sobre isso. Antônio, conselheiro representante do Rotary, informa que a data 

exata para terminar a obra da Casa de Cultura não pode ser confirmada porque o Rotary 

depende da mão de obra que será bancada por uma empresa, e estes estão terminando 

uma outra obra. Lisete diz que esse ponto ficará para agosto retornar. Lisete questiona a 

questão da ausência dos conselheiros, pois o mandato termina em outubro. Fica 

combinado encaminhar ofício para os representantes novamente. Prosseguindo, foi 

realizada a avaliação das visitas guiadas à indústrias locais durante na Feira da 

Produção, onde aconteceram  na  Sexta-feira, no dia 7 de junho, na Kopp Tecnologia, 

no Sábado, do dia 8 de junho de manhã, na Sulprint e a tarde na Exclusive Piscinas e 

Metalúrgica Vera Cruz. Avaliaram que as pessoas que participaram se sentiram gratas e 

as indústrias acolheram a ideia. Antônio diz que para ele como empresário foi uma 

provocação e uma surpresa agradável e experiência positiva, colocando-se a disposição 

para novas oportunidades. Lisete diz que poderíamos continuar realizando visitas 

guiadas paralelamente aos eventos que acontecem no município. Fica como sugestão, 

para que a Secretaria acolha a ideia das visitas guiadas. Foi avaliado positivamente a 

transferência da Feira da Produção da Praça José Bonifácio para o Parque de Eventos. 

Surgiram várias ideias para continuar realizando as visitas guiadas de diferentes roteiros 

para que os munícipes conheçam as riquezas que temos. É solicitado ao Ricardo para 

ver com o Secretário de Cultura e Turismo a possibilidade de realizarmos as visitas 

guiadas como um projeto, primeiramente faríamos na Zona urbana e após para o 

interior. Antônio sugere organizarmos pequenos roteiros e após abrir para inscrição. 

Ficou combinado para vermos como ficará a questão do custeio do transporte. Será que 

termos o Fundo de Turismo resolvia a questão financeira. Antônio lembra que temos se 

ater ao papel do COMTUR. Discute-se se uma empresa privada entrar irá resolver a 

questão da parte financeira do custeio de transporte entre outras. Lisete pede para 

Antônio verificar se o Rotary poderá ser parceiro nas visitas guiadas. Mirna aproveita 

para lembrar do convite encaminhado que no dia seguinte ocorrerá o Seminário do 

Artesanato Rural, com dez oficinas na parte da tarde. Ricardo lembra que tinha previsão 

que o município teria que ter o Conselho, o Fundo e o Plano Municipal de Turismo. 

Eliza contribui sobre a importância de termos organizado, mas sempre lembrando que 

no público tudo é licitado. Iris explica a importância do controle social citando 

exemplos de avanços. Antônio reforça a importância do turismo na economia do 



município exemplificando através de viagens que realizou em outros municípios. Diego 

relata sobre a visita técnica que tiveram de estudantes de agronomia da UFSM que estão 

realizando as pesquisa através de visita em 49 propriedades rurais, onde através de 

relatos no momento do acompanhamento ficaram surpresos pela organização das 

propriedades. Conselheiros sugerem que isso deveria ser divulgado como também 

pedem para Ricardo divulgar as visitas guiadas realizada nas empresas. 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, 11 de junho de 2019. 


