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Aos doze dias do mês de novembro 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 para reunião ordinária do COMTUR- 

Conselho Municipal de Turismo, os seguintes conselheiros titulares e suplentes: Iris 

Lenz Ziani, Daniel Dal Molin, Diego Halmenschlager, Lisete Maria Agnes e Eliza 

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

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

Prosseguindo, Lisete relata que entrou no site e não viu a publicação das últimas atas. 

Iris relata que somente insere as mesmas após estarem aprovadas e assinadas pelos 

conselheiros. Eliza comenta que na última reunião a conselheira Angelita relatou a falta 

de sorveteria em Vera Cruz e agora abriu uma sorveteria. Lisete relata que o Back Café 

é uma opção, apesar de ter problema no acesso, devido a questão complicada do trânsito 

nas imediações, inclusive teve um acidente grave no local. Eliza informa que uma 

estudante está fazendo uma pesquisa e estudo referente a questão do trânsito nas 

imediações do Hospital Vera Cruz, o qual atinge o local devido a proximidade. Lisete, 

retoma a palavra e diz que apesar de sermos poucos participantes e presentes no 

COMTUR, temos que otimizar o tempo e as ações. Em relação a isso gostaria retomar 

alguns pontos de discussão da reunião anterior. Primeiramente sobre a Associação 

Caminho das Águas, na qual escutou vários comentários que o presidente iria desfazer a 

mesma. Ressalta que a Associação tem a sua função jurídica própria. Em relação a isso 

o COMTUR não tem o que fazer, mas precisamos saber os rumos da Associação para 

discutirmos os rumos do Roteiro Turístico Caminho das Águas. Portanto, gostaria de 

verificar o posicionamento dos conselheiros a respeito de se fazer uma reunião conjunta 

com o presidente da Associação Caminho das Águas, o turismólogo do município e o 

Secretário de Cultura e Turismo, Marcelo Carvalho para escutar os rumos e os objetivos 

da Associação e da Secretaria. Também ressalta que a Associação Caminho da Águas e 

o Roteiro Turístico Caminho das Águas tem função diferente, mas para avançarmos e 

reativarmos o Roteiro precisamos saber como ficará a Associação. Lisete conta a 

história da formação da Associação e do Roteiro. E entende que após isso estar 

esclarecido, podemos redimensionar o Roteiro Turístico Caminho das Águas. Após de 

várias contribuições ficou definido que será realizada reunião com o presidente da 

Associação, o turismologo e o Secretário de Turismo para averiguarmos como ficará a 

Associação. A partir disso será tomada as decisões do COMTUR se há necessidade de 

reformular a lei do COMTUR e os rumos do roteiro. Na sequencia, é colocado que é 

fundamental a participação do turismologo e da secretaria nas reuniões do Comtur, para 

isso discutem a alteração da data das reuniões para que os mesmos possam participar, já 

que segunda-feira eles tem dificuldade em participar. Prosseguindo, Lisete, coloca que 

está pendente a questão do curso para os taxistas. Daniel esclarece o que havia sido 

solicitado é a “organização/regulamentação” dos taxistas quanto ao atendimento, 

identificação, cobrança, taxímetro, pontos e as tarifas. Daniel questiona se tem 

legislação de Uber. Alguns questionam qual a diferença entre taxi e Uber. Iris sugere 

que se convida o Márcio do trânsito para ver como está a situação do taxi. Lisete 

questiona se o COMTUR possui dinheiro. Iris diz que tem no orçamento recursos para 

manutenção, capacitação, mas quem autoriza o uso é o gestor. Lisete sugere que se deve 

esclarecer a regulamentação quanto ao funcionamento do taxi em Vera Cruz. Após 

várias colocações ficou definido em convidar o Márcio, responsável pelo trânsito e taxi 



para a próxima reunião do COMTUR. Na sequencia, Lisete pede para o Diego 

apresentar a parte de turismo no Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável- PMDRS do município. Diego, inicialmente relata a visita realizada em 

Venâncio Aires, onde conheceram o roteiro que envolve a associação, as cooperativas e 

um produtor de mel, bem como, o evento Bergamoteando. Ainda relata que esteve 

participando em Sinimbu, no evento sobre Cooperativismo, no qual apresentaram o 

Roteiro turístico de Sinimbu. Lisete questiona ao Diego se esses roteiros surgiram dos 

empreendedores ou do setor público. Diego diz que surgiram da motivação dos próprios 

produtores, se uniram e se fortaleceram. Diego apresenta a parte do turismo que consta 

no Plano PMDRS. Após a apresentação é questionado se no Plano não deveria estar 

constando os prazos, o como será executado, os responsáveis. Diego coloca que esta 

parte ainda deve ser escrito. Eliza sugere que se deva incluir a questão da conservação 

dos casarios na zona rural. Discute-se sobre a infraestrutura hoje disponibilizada em 

Vera Cruz, na parte da noite. Daniel relata que não há necessidade de abrir mais um 

restaurante noturno e sim os que existem melhorar o seu atendimento. É citado que a 

comida do Sadã é muito boa somente o espaço é pequeno e simples. Enquanto que, o 

Quiosque da praça, precisa de melhorias quanto a apresentação, limpeza dos banheiros, 

ser lavado a parte externa, ter um cardápio da semana. Lisete sugere que imaginamos a 

Praça no futuro.  Questiona se o COMTUR pode buscar parcerias na iniciativa privada 

para a execução e alavancar o turismo. Diego sugere mais sinalização visual. Diego 

relata que os produtores de Venâncio Aires começaram pequenos até formataram o 

roteiro. Alguns conselheiros sugerem que o poder público do município precisa se 

adequar e escutar as pessoas, é necessário de mudança. Lisete pergunta se alguém pode 

verificar sobre a possibilidade do COMTUR fazer parceria com a iniciativa privada.  

Eliza se prontifica em verificar o que é viável. 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, 12 de novembro de 2018. 


