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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR
Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às treze horas,
reuniram-se na Casa dos Conselhos os membros do Conselho Municipal de Turismo.
Representantes do poder público: Secretaria de Turismo e Cultura (SMTC), Sr. Murilo
Bosa Vago e Srª. Viviane Silva; Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos
(SMPE), Sr. Bernardo Zambon; Secretaria de Meio Ambiente (SMMA), Srª. Ana Paula
da Silva Dupke; Secretaria de Obras e Infraestrutura (SMOI), Sr. Elias Guilherme de
Souza; Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico (SMAD), Srª. Rubia
Carla Buzzato. Representantes da Sociedade Civil Teresense Organizada: Sociedade
Amigos do Museu de Biologia Professor Mello Leitão (SAMBIO), Srª. Juliana Paula da
Silva; Associação de Produtores de Artesanato de Santa Teresa (APROAST), Srª.
Carmem Leonir Siegler e Sr. Vinicius Corbellini. Como convidados participaram:
Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPE), Sr. Ziguimar Buss,
Secretaria de Transporte (SMTR), Sr. Deodivo Mendes dos Santos. A reunião iniciou
com a leitura da ata da reunião anterior, do dia sete de dezembro de dois mil e quinze,
sendo a mesma aprovada por unanimidade. Logo após, a Sra. Viviane Silva informou
que havia sido convidado oficialmente, conforme reunião anterior, de um
representante da Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN - ES) de Santa
Teresa, Sra. Rauny Nazareth Dutra, no intuito de informar sobre a existência de
projetos para a melhoria do trânsito e do estacionamento no Centro de Santa Teresa,
mas que a mesma não pode estar presente por questões particulares. Na ausência do
representante do CIRETRAN, o Sr. Secretário de Transportes informou que em 2013,
Santa Teresa recebeu um projeto de adequação da sinalização da área urbana da
sede, o que não contemplava o ordenamento das vagas de estacionamento, e que na
época, o estado iria executar o mesmo como em aconteceu em outros municípios,
porém com a mudança de gestão do governo estadual a execução não foi
concretizada, e hoje, para executá-lo haveria necessidade de atualização, e a inclusão
da regularização das vagas de estacionamento. Sobre a municipalização do trânsito,
foi explanado que houve um estudo para o mesmo, que apontou pela inviabilidade,
uma vez que iria onerar o Município, e pela estrutura, poderia ultrapassar o limite da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi aberta a discussão a respeito do assunto em
plenária: A Srª. Juliana Paula da Silva indagou que acredita que o município não teria
obrigatoriedade de municipalizar o trânsito, mesmo que entenda como importante,
uma vez que não apresenta número populacional suficiente; sugeriu também que na
frente do Museu de Biologia Mello Leitão fosse instalada uma faixa de pedestre. A Srª.
Carmem Leonir Siegler indagou que o rotativo no centro da cidade seria de grande
valia, e também aproveitou para sugerir que em frente à Praça Duque de Caxias, ao
lado da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, fosse instalado um semáforo para
organizar melhor o trânsito. O Sr. Vinicius Corbellini sugeriu que seja enviado
comunicado oficial ao CIRETRAN indagando a não participou da reunião, pois acredita
que a falta de interesse dessas entidades considera-se omissão e é sujeita a
improbidade administrativa; sugeriu também convocar a Polícia Militar para a próxima
reunião, para solicitar maior atuação da mesma na coordenação do trânsito da cidade.
A Srª. Rubia Carla Buzzato informou que vários municípios conseguem verbas do
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DETRAN – ES para execução dos projetos. Dando continuidade a pauta, o Sr.
Ziguimar, Secretário Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, informou
que para as obras do contorno, já está sendo realizado o estudo topográfico da obra, e
que várias áreas já foram doadas ao município pelos proprietários, e outras foram
depositadas o valor da desapropriação em juízo. A mesma empresa está realizando o
estudo topográfico da obra de asfaltamento do Bairro Vila Nova. Aproveitou ainda para
informar que em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura e a Secretaria de
Obras e Infraestrutura, está sendo elaborado o projeto de calçada cidadã inicialmente
para o centro da cidade, que deve iniciar ainda no primeiro semestre de 2016.
Finalizada a pauta foram tratados dos temas que seguem: 1. Presença de moradores
de rua no centro da cidade, sendo a Praça Duque de Caxias o local de maior
concentração. Para tal assunto foi indicado tratar na reunião com a Polícia Militar; 2.
Considerando a ausência de representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)
nas 03 (três) últimas reuniões consecutivamente, a entidade perde a cadeira no
COMTUR, conforme art. 4º, parágrafo 3° do Regimento Interno. Assim sendo, o Sr.
Murilo Bosa Vago sugere que a mesma seja substituída por representação de
empresários da Rua do Lazer, que deverá ser indicado via ofício. Da mesma forma o
CDL deverá ser comunicado oficialmente de seu desligamento, sendo aprovado por
unanimidade tal indicação; 3. A Srª. Rubia Carla Buzzato sugere convidar o Gerente
do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC), para explanar sobre arrecadação de
impostos por parte de empreendimentos como bares, restaurante, hotéis, pousadas,
etc; 4. O Sr. Deodivo Mendes dos Santos, se comprometeu a entrar em contato com o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN - ES) para marcar uma reunião sobre a
atualização do projeto de melhoria do trânsito do centro de Santa Teresa, incluindo o
ordenamento do estacionamento, e a possibilidade de conseguir recurso para colocar
o mesmo em prática. Para referida reunião ficam convidados o Secretário de Turismo
e Cultura e a Presidente do COMTUR. Nada mais a se tratar, passou-se para a
definição da pauta da próxima reunião que acontecerá no dia 07 (sete) de março de
2016: 1. Convocação oficial a Policia Militar para tratar da atuação da coordenação do
trânsito do centro e sobre um trabalho de inibição de moradores de rua; 2.
Convocação oficial ao Gerente do NAC Santa Teresa para explanar sobre a
arrecadação de impostos do trade turístico. Sem mais pronunciamentos, encerrou-se a
reunião, e eu, Viviane Silva, lavro a presente ata que após lida e aprovada, vai
assinada por mim e pelo vice Presidente do Conselho.
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