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Aos onze dias do mês de junho 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: Ricardo Vargas Felin, Iris Lenz Ziani suplente de 

Ediles Lopes de Melo, Mirna Regina Weber, Airton Romeu Mueller, Hiran Antunes e 

Eliza Bischoff suplente de Sâmila Patrícia Müller Sopelsa. O conselheiro Daniel Dal 

Molin justificou a ausência. Inicialmente o presidente, Ricardo, saudou a todos e 

solicitou a leitura da ata anterior. Após lida foi aprovada por unanimidade pelos 

conselheiros presentes. Prosseguindo, apresentou a pauta. Ricardo informou que o 

Secretário Lucas Dalfrancis da Silva, solicitou o afastamento e assumiu uma proposta 

de trabalho em Porto Alegre e assumiu como Secretário Municipal de Cultura e 

Turismo de Vera Cruz , o Senhor Marcelo Henrique de Carvalho. Colocou que Lucas 

deixou um grande legado quando se refere aos eventos da Páscoa e do Natal, se 

empenhou em fazer grandes eventos. Os projetos continuarão acontecendo pois uma 

produtora cultural de Santa Maria que são as propositoras dos projetos junto a captação 

e execução dos eventos. Outro ponto de pauta é sobre a Associação de Turismo 

Caminho das águas que solicitaram a baixa da associação. Relatou que a Associação 

desde 2016 não vem mais realizando reuniões e nem fizeram assembleia de troca de 

diretoria. Os mesmos irão se reunir para finalizar a mesma. A conselheira Iris, opina que 

a Associação tem a autonomia de fazer o que bem entenderem, mas para o município 

será uma grande perda, pois em grupo sempre se avança mais. Hiran, atual presidente da 

Associação relata que irá ver com os associados e Ricardo irá auxiliar na parte legal. 

Ricardo relata que irá no 3º Congresso Nacional de Conselhos de Turismo no dia 14 de 

junho, se alguém tiver interesse em participar pode entrar em contato com ele. 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, 11 de junho de 2018. 


