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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às treze horas,
reuniram-se na Casa dos Conselhos os membros do Conselho Municipal de
Turismo. Representantes do poder publico: Secretaria de Turismo e Cultura Sr. Murilo Bosa Vago e Srª. Viviane Silva; Secretaria de Planejamento e
Assuntos Estratégicos - Sr. Bernardo Zambon; Secretaria de Meio Ambiente –
Srª. Ana Paula da Silva Dupke; Secretaria de Obras e Infraestrutura - Sr. Elias
Guilherme de Souza. Representantes da Sociedade Civil Teresense
Organizada: Sociedade Amigos do Museu de Biologia Professor Mello Leitão Sr. Domicio Marcondes Ribon, como ouvinte; Associação de Produtores de
Artesanato de Santa Teresa – Srª. Carmem Leonir Siegler; Santa Teresa
Convention & Visitors Bureau - Sra. Veronica Zanoni dos Santos; Associação
de Produtores de Uva e Vinho de Santa Teresa - Sr. Wagner Salviato Rassele;
Associação de Empresários do Circuito Caravaggio - Sr. Sergio Sperandio. A
Sra. Viviane começou lendo a ata da reunião anterior do dia quatro de
novembro de dois mil e quinze, sendo a mesma aprovada por unanimidade.
Logo após, a Srª. Veronica Presidente do Conselho, leu a proposta do
Regimento Interno do Conselho de Turismo, sendo aprovada também por
unanimidade. Neste sentido, foi aprovado que as reuniões acontecerão
bimestralmente, e em caso de urgência de análise de matérias, serão
convocadas reuniões extraordinárias. Após foi sugerido Srª. Veronica a criação
de um grupo de trabalho pelo aplicativo WatsApp, para melhorar a
comunicação sobre temas e reuniões, ficando acordado que será enviado
também oficialmente por e-mail e avisado por telefone. Por fim foi abordada a
pauta para uma reunião extraordinária, marcada para o dia dezenove de
janeiro de 2016, às treze horas na Casa dos Conselhos, para ser tratados dos
seguintes assuntos: 1. Conversa com a Chefe do CIRETRAN de Santa Teresa
se há algum projeto de melhoria do trânsito e estacionamento do Centro de
Santa Teresa. Ficou combinado então que, para a próxima reunião, será
convidado para participação um representante do Departamento Estadual de
Transito (DETRAN); 2. Conversa com o Secretário Municipal de Planejamento
e Assuntos Estratégicos sobre o projeto da obra do contorno, na intenção de
retirar o trânsito pesado do centro da cidade. 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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