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Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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, Antônio Deoclecio de Oliveira Ramos, Mirna Regina Weber, Angelita 

Bullerjahn Hermes suplente de Diego Halmenschlager. A presidente, Lisete Maria 

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

por unanimidade pelos conselheiros presentes. Ricardo relata que quando começou a 

trabalhar aqui o Secretário de turismo questionou qual deveria ser o carro chefe no 

turismo. Na oportunidade ele colocou que se deveria fazer que os eventos fossem o 

carro chefe. Sendo assim, iniciou-se a priorização dos eventos e com isso melhorando a 

infraestrutura da Praça José Bonifácio, onde acontece o Feliz Cidade, a Feira da 

Produção que acabou não acontecendo no último ano. Relata que o Parque de Eventos, 

para ser considerado como Parque precisa de muito investimento na infraestrutura. Tem 

no planejamento a construção de pavilhão de exposição. Ricardo relata que a 

ATURVARP está voltando na ativa, na qual tiveram reunião, onde os municípios 

poderão participar nos eventos regionais, para divulgar o turismo do município. Lisete 

questiona, o que Vera Cruz irá divulgar – Roteiro Caminho das Águas. E daí se 

deparamos  novamente no papel da Associação Caminho das Águas, quem irá 

comercializar o roteiro Caminho das Águas. Lisete questiona aos conselheiros se 

concordam em trabalhar num cronograma de trabalho de pelo menos para um ano, 

inicialmente. Todos estão de acordo. Lisete diz para funcionar precisamos estar 

organizados. Cita como exemplo como vai funcionar a recepção nos dois eventos que 

acontecerão dia 8 e 9 de março, como acontecerá a divulgação do município para que 

pessoas retornem e conheçam as potencialidades turísticas de Vera Cruz.  Mirna, relata 

que o evento do dia 8 de março teremos a presença de16 municípios e o carro chefe da 

organização é o STR- Sindicato dos Trabalhadores Rurais e parceiros são a Prefeitura e 

a EMATER. Foram avisados todos os restaurantes e a Acisa, para que estejam 

preparados em receber todas essas pessoas. Também relata que é a terceira vez que 

acontece aqui e temos que ter atividades para as pessoas. Seria muito interessante se no 

dia tivéssemos a disponibilidade de ter um ônibus a disposição para que fizessem 

passeios para conhecerem alguns pontos turísticos do município. Ricardo coloca que 

não tem conhecimento se foi pedido alguma coisa para a Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo, pelo menos não chegou ao seu conhecimento. Lisete diz que colocar 

a disposição dos visitantes os passeios seria um grande avanço, o mesmo poderia ser 

desenvolvido nos dois dias e isso a própria agência poderia organizar. Lisete sugere 

várias ações que poderiam fazer. Mirna coloca que deveríamos falar com o Cristian 

sobre o dia 8 de março. Mirna informa que a EMATER irá realizar uma caminhada, na 

região da Cipriano de Oliveira e Linha Dona Josefa com a chegada no Cantinho 

Colonial, aceitando sugestões quanto a  organização para  aproxima reunião.  Ricardo 

na sequencia convida os conselheiros para participarem no Seminário de Turismo que 

acontece durante a Expoagro, pedindo que os interessados confirmarem. Fica 

combinado que Ricardo colocará no grupo do Watsapp o evento, no qual os 

conselheiros irão confirmar a participação e Ricardo providenciará o transporte. 

Prosseguindo Iris, informa o recebimento da Portaria nº 192, de 27 de dezembro de 



2018 do Ministério de Turismo, o qual ressalta da importância da efetividade de 

funcionamento do COMTUR. Lisete ressalta que o foco do Ministério é o trabalho da 

regionalização, isso é fabuloso, pois estaremos nos fortalecendo em parceria com os 

outros municípios. Lisete ressalta que essa portaria também ressalta a importância do 

COMTUR ter autonomia e ter um Fundo de Desenvolvimento. Ricardo diz que a 

regionalização já está encaminhada através da ATURVARP. Ricardo diz que irão 

retomar as reuniões itinerantes da ATURVARP, onde a de junho será aqui em Vera 

Cruz. Lisete sugere para fazermos uma comissão para elaborar o cronograma de ações 

do COMTUR, solicita quem se prontifica. Fica constituída a Comissão por Lisete e 

Ricardo. É colocado que a participação do Marcelo seria fundamental. Iris lembra que é 

conselheiro, portanto é integrante. Com isso Lisete pede para Ricardo agendar um 

horário e ligar para ela. Após a conversa com ele se fará então a comissão do 

cronograma. Lisete diz que os empreendedores devem realizar e comunicador ao poder 

público e são os empreendedores que fazem acontecer e não o contrário. Prosseguindo, 

Lisete retoma a questão dos taxis que está pendente quanto a capacitação em relação ao 

turismo. Foi discutido várias questões. Lisete sugere que deveria ter os taxímetros em 

primeiro momento. Ricardo sugere em ter uma central para a solicitação e um preço 

justo. Lisete considera que a capacitação nesse momento é pular etapas. Antônio, sugere 

que analisamos o que tem e se sugere a importância da recepção dos visitantes. Lisete 

concorda com o planejamento do cronograma e operacionalizar as questões para 

incrementar o turismo. Antônio sugere que os espaços de comercialização sejam de 

entidades sócias sem fins lucrativos. Iris e Ricardo dizem que hoje já acontece isso no 

Feliz Cidade. Conselheiros citam que hoje não há material de divulgação do município.  

Ricardo coloca que não há recursos humanos para realizar a divulgação dos eventos. 

Conselheiros sugerem que o folder poderia ser divulgado pelas entidades nos eventos 

que participam fora ou os que acontecem aqui, assim não haveria a necessidade da 

disponibilização de recursos humanos do público. Conselheiros colocam que há 

necessidade de ter um folder. Antônio diz que não aguenta mais em falar da Associação. 

Lisete diz que não irá mais solicitar que venham, mas irá em encontro. Ficando 

combinado que Ricardo agendará uma reunião com o Marcelo e comunicará a Lisete, 

bem como sobre a questão de se reunir com o Marcelo para ver há possibilidade de se 

fazer alguma coisa em relação a recepção do dia 8 e 9 de março. Também irá ao 

encontro de Irã. Lisete questiona os conselheiros se viram as placas nas entradas das 

cidades com o slogan “Eu Amo com corações”, se há possibilidade de fazermos um 

Slogan do município. Antônio coloca que no trevo da Kopp poderia se acrescentar “EU 

e o CORAÇÂO”, pois Vera Cruz já tinha. Poderia ter outros slogans como Capital das 

Gincanas, Eu amo Vera Cruz, ou outros. Na sequencia, Ricardo se justifica pelas faltas e 

coloca que poderia ter um mapa na Praça com a indicação dos pontos de visitação. 

Conselheiros relatam que não haveria necessidade de se ter um pórtico de entrada no 

trevo do Kopp. Outros conselheiros relatam que poderia se investir nas entradas de 

Linha Capão entre outros. Lisete ainda relata que a Agencia irá fazer aniversário e com 

isso uma festa com todos os parceiros. 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, 26 de fevereiro de 2019. 


