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ATA DE ASSEMBLEIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às treze horas, reuniram-se na
Casa dos Conselhos os membros do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR.
Representantes do poder público: Secretaria de Turismo e Cultura (SMTC), Sr. Murilo
Bosa Vago e Sra. Viviane Silva; Secretaria de Obras e Infraestrutura (SMOI), Sr. Elias
Guilherme de Souza; Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico
(SMAD), Sra. Rúbia 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;
Associação de Produtores de Uva e Vinho Teresense (APRUVIT) Sr. Wagner Salviato
Rassele; Associação dos Empresários do Circuito Caravaggio, Sr. Sérgio Sperandio;
Santa Teresa Convention Visitors Bureau (STCVB), Sra. Verônica Zanoni dos Santos.
Como convidados participaram: Major da Polícia Militar, Sr. Geovani Silva Ribeiro, e
Gerente do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC), Sr. Rogeliton João Rúdio.
A reunião iniciou com a leitura e aprovação da ata da reunião anterior pela Presidente
do COMTUR, Srª Verônica, que prosseguiu solicitando informações ao Major Geovani
sobre a atuação da Polícia Militar com relação ao trânsito da cidade. O mesmo
informou que a premissa da Polícia Militar é de se aproximar da comunidade e
participar de qualquer ação ou debate que possa surgir e que a mesma tenha
condições de contribuir. Explanou que, uma vez que o trânsito em Santa Teresa não é
municipalizado a Polícia Militar é o órgão responsável pela fiscalização e ordenamento
do mesmo, entretanto acredita que campanhas de sensibilização para motoristas e
pedestres devem ser feitas, além da melhoria na sinalização. O Sr. Murilo informou
que acontecerá em junho a 6º Conferência das Cidades, onde será debatida a
mobilidade urbana. Informou ainda que o Departamento Estadual de Trânsito
(DETRAN) será responsável pela melhoria da sinalização da cidade e que a licitação
para o mesmo está em andamento no Estado, uma vez que o projeto já estava pronto,
faltando os últimos ajustes. A Sra. Verônica indagou do cuidado com a sinalização
para não ocorrer poluição visual. O Sr. Rogeliton disse, que a Polícia Militar podia
fiscalizar principalmente nos horários em que os pais vão pegar seus filhos nas
escolas, além de fazer cumprir o Decreto de proibição dos Caminhões de “esterco” de
passarem na cidade no período entre as 10h e às 15h. Foi discutido também pela
plenária, a respeito dos moradores de rua no centro da cidade, e de como a policia
poderia atuar no processo de inibir ou da retirada dos mesmos. O Major Geovani
explanou que só podem atuar se estiverem cometendo algum delito. Foi abordado
pela Sra. Verônica o surgimento de vendedores ambulantes, sobretudo de produtos
artesanais em locais indevidos, entretanto o Major Geovani, disse que quem estar apto
a atuar a respeito é a Fiscalização de Postura do Município. O Sr. Rogeliton informou
que as fiscalização atuam em conjunto, e que o mesmo iria verificar com o Secretário
de Fazenda a ação da fiscalização. Dando continuidade a pauta, a Sra. Verônica,
solicitou ao Sr. Rogeliton informações sobre a arrecadação de impostos da rede
hoteleira no município. Informou que o NAC conta hoje com 02 (dois) fiscais tributários
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e que o que é tirado de notas fiscais, não condiz com a realidade dos
empreendimentos e que isso dificulta a ampliação de investimentos. Outra informação
importante foi a existência de empreendimentos de hotelaria e gastronomia sendo
registrados como Micro Empreendedor Individual (MEI). A Sra. Rúbia informou que a
Secretaria de Agricultura passava pela mesma situação com a nota de produtor rural,
e para evitar a inadimplência, foi feito um trabalho de sensibilização dos agricultores
na emissão de nota. Por fim foi aberto fala para a plenária. O Sr. Murilo comunicou
que no dia doze de maio, no Hotel Solar dos Colibris acontecerá o 6º Fórum Municipal
de Turismo e Cultura de Santa Teresa e que conta com a presença dos membros do
COMTUR. Informou ainda que o Conselho Municipal de Meio Ambiente não aprovou a
aplicação de recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente para aquisição de
plantas e insumos do Projeto Florescer, entretanto o mesmo será realizado com verba
ordinária da Secretaria de Turismo e Cultura e que a licitação já aconteceria no dia
dezoito de maio. 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 pela
Presidente do COMTUR.
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