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Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, tendo

como local  a Sala de Reuniões,  na Câmara de Vereadores,  reuniram-se os membros do

COMTUR, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Presença da Atuaserra; 2. Planejamento

para 2020;  3. Assuntos Gerais. Dando início a reunião, a presidente Nadir deu as boas vindas

aos  presentes,  e  iniciou  falando  sobre  o  planejamento  para  2020,  colocando  que  ações

simples  que foram solicitadas no ano de  2019 não foram feitas.  Desta forma,  colocou a

disposição  dos  conselheiros  para  que  todos  possar  dar  sugestões  para  o  próximo  ano.

Gilberto colocou que o Conselho tem que ser mais ativo, propondo mais ações e ter mais

efetividade na comunidade. Jussara colocou que o ano que passou, foi bem difícil na questão

financeira  e  que foi  um ano de muito  aprendizado.  A presidente coloca que estas  ações

deverão ser promovidas pela Associação e entidades, e não pelo Conselho, pois o papel do

Conselho é fiscalizar. Jeneci sugeriu que referente as ações que não foram cumpridas no ano

passado, este ano se faça diferente, através de protocolos e até mesmo, através de ofícios.

Nadir  sugeriu  reuniões  juntamente  coma  Associação  de  Turismo.  Alberto  colocou  que  o

Conselho fez um papel muito importante no ano passado, pois o Conselho é quem tem dado

força  ao  Turismo  em  Carlos  Barbosa.  A  Presidente  Nadir  passou  a  palavra  para  as

representantes da Atuaserra Beatriz Paulus e Isamara, Beatriz iniciou explanando sobre a lida

com 29 realidades, sendo 16 municípios pequenos. Na visão de Beatriz, Carlos Barbosa é um

sucesso, porém quando se defronta com algumas situações é um pouco difícil ainda. Entende

que o elemento cultural em Carlos Barbosa, é muito carente ainda. Lançou a proposta, de

como poderia sensibilizar a comunidade e não só a Secretaria Municipal de Turismo. Sugere

que deve-se ter uma maior participação das outras Secretarias juntamente com a Secretaria

de Turismo, inicialmente através de reuniões com o COMTUR.  Integrar mais a ACI e a CDL,

para fazer uma força tarefa/dinâmica para desenvolver o turismo na cidade. Salientou que nos

eventos  esportivos,  a  cidade está  bem organizada.  Outra  sugestão  de  Beatriz  é  que na

próxima reunião se pense em algum evento organizado pelo COMTUR. Beatriz se colocou a



disposição para o que for necessário. Nadir sugeriu que podemos pensar nos eventos que já

acontecem no município com o objetivo de fortalecer e ainda engrandecer os mesmos. Após

debate entre os conselheiros, decidiu-se convocar uma reunião extraordinária no dia 17 de

março  às  08:00  horas,  com  a  presença  dos  Secretários  Marcos  e  Daian  e  também  da

Coordenadora de Eventos Joice Kinzel. Nada mais havendo a constar encerro a presente ata

que será assinada por todos os presentes.
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