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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR
Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às treze
horas, reuniram-se na Secretaria de Turismo e Cultura de Santa Teresa
membros do Conselho Municipal de Turismo. Representantes do poder público:
Sr. Murilo Bosa Vago (SMTC), Sra. Viviane Silva (SMCT), Sra. Djeiny Frolich
Loss (SMPE), Sr. José Pasolini Junior (SMEL), Sra. Rúbia Carla Buzzato
(SMAD) e Sra. Natalia de Azevedo Andrich (SMMA). Representantes da
Sociedade Civil Teresense Organizada: Sra. Verônica Zanoni dos Santos
(STCVB) e Sr. Hugo Dettmann (CDL). Havendo coro, a reunião se iniciou com
a Sra. Verônica Zanoni dos Santos, Presidente do COMTUR, informando que a
reunião tinha por objetivo dar continuidade à apreciação da proposição da
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de aplicação de recursos destinados
ao Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR) na aquisição de equipamentos e
contratação de serviços para a implantação do Museu da Cultura e Imigração
Italiana em Santa Teresa. O Sr. Murilo Bosa Vago apresentou o projeto
museográfico e mobiliário do Museu e explanou sobre todos os processos
abertos para a aquisição dos materiais e contratação dos serviços. Não
havendo nenhuma dúvida, foi aberta a votação para deliberação de aplicação
do recurso do FUMTUR, sendo aprovado por quatro votos a favor e três contra
conforme segue: A FAVOR: Sra. Natalia de Azevedo Andrich, Sr. Murilo Bosa
Vago, Sr. José Pasolini Junior e Sra. Djeiny Frolich Loss; CONTRA: Sra. Rúbia
Carla Buzzato, Sra. Verônica Zanoni dos Santos e o Sr. Hugo Dettmann. Os
conselheiros que votaram contra a aplicação de recursos solicitaram que
ficasse registrado que o motivo para tal foi que o COMTUR não foi consultado
previamente sobre a intenção de aplicação do recurso no projeto e pelo fato
dos processos de a aquisição dos materiais e contratação dos serviços já
haviam sido abertos. 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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