
Ata 05/2020
Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se os

membros do Conselho Municipal de Turismo – ComTur, de maneira virtual, via plataforma Google

Meet.  Estiveram  participando:  Nadir  Baseggio,  Adriane  de  Freitas,  Alberto  Dressler,  Jussara

Wiprich, Araceli Zeni, Vanessa Campana, Paula Carrard, e  também Bianca Emer, da Associação

Comercial e Industrial de Carlos Barbosa – ACI, e  Beatriz Paulus, da Associação de Turismo da

Serra Nordeste – Atuaserra. Inicialmente, a presidente Nadir saúda os presentes e fala sobre sua

preocupação em relação ao atual período, no sentido de não se estar  fazendo algo concreto.  A

secretária de Desenvolvimento Turístico, Vanessa, corrige dizendo que o que ocorre é que as ações

caem no  esquecimento  rapidamente,  mas  que  o  ComTur  fez  sim muitas  coisas  importantes,  e

parabeniza os membros por isso. Fala sobre os prazos em relação à alteração da lei da composição

do  ComTur,  dizendo  que  a  Secretaria  tem  o  projeto  de  lei  pronto  para  ser  encaminhado  à

Administração, dependendo apenas da discussão de hoje, em que o Conselho poderá apreciar e

sugerir quais serão os novos segmentos a terem representação. Se compromete a pedir urgência à

Administração no encaminhamento à  Câmara de Vereadores.  Na sequência,  Paula passa a citar

quais seriam os segmentos propostos, e pede que os membros se manifestem, aprovando ou não

cada um deles.  Duas das  atuais  composições  terão  apenas  sua  nomenclatura  alterada,  pois  são

secretarias municipais que tiveram mudanças de nome, sendo elas a Secretaria de Agricultura, e a

de Projetos públicos e Meio Ambiente, o que foi aprovado pelos membros do ComTur. Já sobre a

inclusão de novos segmentos,  o Conselho aprovou os seguintes representantes,  sempre titular e

suplente: Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas, Associação de Turismo

da Serra Nordeste – Atuaserra, e classe artístico-cultural. Outros segmentos demandaram um debate

maior,  como um representante  das  instituições  bancárias,  que  teve  sugestão  da Beatriz  para se

desdobrar em dois representantes separados: um dos bancos públicos, e um dos bancos privados,

pois as duas categorias têm objetivos diferentes, sendo que os primeiros são parceiros em questões

governamentais  de  recursos,  enquanto  os  segundos  oferecem  outras  facilidades  aos

empreendimentos. A inclusão destes dois segmentos foi aprovada pelos demais membros. Outro

debate  surgiu  acerca  da  inclusão  de  um representante  da  ACI  /  CDL,  em que  Paula  trouxe  a

proposta  de  ser  apenas  um,  com seu  suplente,  mas  Nadir  argumentou  que  são  duas  entidades

distintas,  e  que  quanto  mais  segmentos,  mais  força  o  ComTur  ganha,  tendo  assim  mais

possibilidades de realizar seus objetivos. Vanessa lembra que o representante atual, do segmento

turismo de compras, também permanecerá. Assim, os conselheiros votaram pela inclusão das duas

entidades referidas no Conselho, e também da Associação de Cultura e Turismo de Carlos Barbosa

– ACTCB. Por fim, o último segmento apresentado para inclusão, os taxistas locais, também foi

aceito pelos membros. Paula questiona Beatriz se a proporção de participação pública e privada está



boa, e ela diz que sim. Nadir considera que é importante esta maior participação da comunidade,

para desvincular mais da prefeitura, e comenta que o regimento deverá regulamentar mais as regras

de  participação  nas  reuniões.  Na  sequência,  Nadir  passa  a  palavra  para  Bianca  falar  sobre  a

produção do vídeo. Bianca esclarece que, inicialmente, o mesmo seria gravado por um associado,

mas que a diretoria da ACI decidiu fazer algo com mais produção, então ela fará uma reunião no dia

nove com a empresa Vagão Filmes, de Bento Gonçalves, que é a mesma que produziu o vídeo de

Garibaldi. As gravações deverão iniciar na próxima semana. Nadir pede que se faça uma reunião

para  apresentar  o  vídeo,  antes  da  divulgação do mesmo.  Pede que  participem a  Atuaserra  e  a

Secretaria de Turismo, para que não seja de uma entidade só. Ela ressalta que a união entre todos

facilita  para  as  coisas  acontecerem,  pois  as  Associações  têm  mais  poder  monetário.  Muitas

empresas não pararam com a crise, e por isso a união é necessária, para ajudarmos uns aos outros.

Sobre o atual mandato, os membros concordaram em estender mais um pouco o atual mandato, para

aguardar a aprovação da lei  que alterará a formação do ComTur.  Jussara questiona se haverá a

venda de camisetas para o Natal,  e  Nadir  diz  que é importante  não deixar  morrer  isto,  que as

pessoas devem continuar usando, e que deveremos ter para vender a quem desejar comprar. Vanessa

fala  sobre os eventos do Natal e pede engajamento para mobilizar  pessoas para o Festival  dos

Pinheirinhos. Jussara sugere que a reunião para nova composição do Conselho seja em março, mas

Nadir prefere aguardar a aprovação na Câmara, para na sequência agendar isso. Alberto diz que há

algumas camisetas em estoque, e Nadir diz que precisamos incentivar a deixar a cidade mais bonita.

Araceli diz que no Artesanato já tem pessoas procurando pelas camisetas, assim Alberto diz que já

vai comunicar a empresa fabricante. Beatriz cita novamente a importância de diferentes formas de

divulgação, mas salienta que o vídeo será o primeiro. Nadir diz que a ACI deverá ajudar a divulgar

os eventos do Natal, e fala que a próxima reunião será marcada conforme o vídeo ficar pronto. Nada

mais havendo a constar, deu-se por encerrada a reunião e lavrou-se esta ata.
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