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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR
Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às treze horas,
reuniram-se na Secretaria de Turismo e Cultura de Santa Teresa membros do
Conselho Municipal de Turismo. Representantes do poder publico: SMTC - Sr.
Murilo Bosa Vago (Titular), Sra. Viviane Silva (suplente), Sr. Bernardo Zambon
(SMPE), Sr. Elias Guilherme de Souza (SMOI), Sr. Jose Ivane de Souza
(SMEL), e Sra. Rubia Carla Buzzato ( SMAD). Representantes da Sociedade
Civil Teresense Organizada: Sra. Lorena Tonini (SAMBIO), Sra. Carmem
Leonir Siegler (APROAST), Sra. Veronica Zanoni dos Santos (STCVB), e Sr.
Wagner Salviato Rassele (APRUVIT). O Sr. Murilo começou a reunião
informando que o Conselho Municipal de Turismo existe desde 1996, mas
nunca foi atuante, sendo reorganizado nos anos de 2003, 2006 e 2012. No ano
de 2015, foram revogadas todas as leis N. 1191/96, 1505/03, 1718/06 e
2312/12 e criada a Lei N. 2574/2015 sancionada em maio de 2015, sendo o
Conselho Nomeado pelo Decreto N. 349/2015. O Sr. Murilo solicitou a definição
e nomeação da Diretoria do Conselho Municipal de Turismo. A Sr. Veronica
Zanoni se candidata ao Cargo de presidente do conselho, pois acredita que a
sociedade civil deve estar representada dentro da diretoria do conselho, devido
futuras mudanças na administração pública, correndo risco de descontinuidade
e inatividade do conselho. Desta forma ficou assim definida e aprovada por
unanimidade a direotria para o biênio 2015-2017: Presidente, a Srª. Veronica
Zanoni dos Santos, Vice-Presidente, o Sr. Elias Guilherme de Souza e
Secretaria, a Srª. Viviane Silva.Foi informado pelo Sr. Murilo que será enviado
via e-mail a Lei de Criação N. 2.574/2015 do Fundo Municipal de Turismo para
os membros do conselho. Logo após, foi informado que os Fundos Municipais
de Turismo já conta com receita própria, ficando a cargo do conselho a
aplicação do mesmo.
Foi sugerido pelo Sr. Murilo e assim decidido também pelos representantes que
as reuniões serão mensais, todas as primeiras quartas feiras do mês as 13:00
horas na Casa dos Conselhos. As deliberações serão definidas por maioria
simples. Será feita a minuta e enviada por e-mail a todos os conselheiros.
Ficou definido por todos os presentes que a data da próxima reunião do
Conselho Municipal de Turismo será no dia 02 de dezembro de 2015. Ficou
então sugerido pelo Sr. Murilo Vago que ate o dia 11 de novembro de que os
integrantes do conselho caso quiserem propor alguma alteração no regimento
enviar via e-mail tais propostas. Ainda como parte da pauta, foi debatida a
contratação de uma museóloga para montagem, conceituação e conservação
das peças que serão expostas no Museu da Imigração que será localizado na
Galeria Cultural, no valor máximo de contratação de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), sendo o mesmo aprovado por unanimidade o pagamento por meio do
FUMTUR. Entrou também na pauta, a revitalização do Mirante do Vale do
Canaã onde acontecera em três etapas: 1ª Etapa – Iluminação, 2ª Etapa –
Revitalização do Monumento, 3ª Etapa – Paisagismo. Serão verificados na
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reforma os postes de iluminação que a empresa Lima Info fixou próximo ao
Mirante, ficando de responsabilidade da Secretaria de Obras notificar a retirada
dos mesmos. Foi levantada a importância de instalação de lixeiras e bancos no
espaço. A Srª. Veronica idealizou a construção de um Deck no Mirante Vale do
Canaã para 2016 utilizando o recurso do FUMTUR, sugerindo a Secretaria de
Planejamento de o Município desenvolver o projeto. Por fim, outros assuntos
de grande relevância entraram em pauta como, a revitalização da ponte da Rua
do Lazer, que será utilizada só para pedestres e uma parceria para a criação
de um Borboletario, em parceria com o Instituto Nacional da Mata Atlântica e a
Secretaria de Agricultura do Munícipio. Além disso, foi explanado pelo Sr.
Murilo Vago o envio dos projetos de lei À Câmara Municipal: Casa de Memória
Lambert; Galeria Cultural Virginia Tamanini, Museu de Imigração Italiana,
Sistema Municipal de Cultura, Hino de Santa Teresa e elaboração de um
projeto de lei para atualização do Plano Diretor Municipal (PDM) criando
incentivo aos que passarem a construir nas características italianas. 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
Conselho.
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