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Aos dezassetedias do mês de junho, do ano de dois mil e dezenove,no Auditório da
SEPLA(], em Porto Alegre/RS, acontecea primeira reunião, do corrente ano, do
Conselho Estadual de Turismo do RS CONETUR
para tratar dos seguintes pontos
de pauta: I') Apresentação e possedos novos representantes do Conselho Estadual

de Turismo; 2') Indicação de membros para a composiçãodo Grupo Gestor do
Fundetur. Dando início à reunião, a secretária executiva, RomanaSimões, saúda os
presentes, informa as pautas do dia e passa a palavra para o vice-presidente do Conselho
MarmeloBorella -- que preside a reunião. Marmelo dá as boas vindas a todos e abre a
reunião, falando sobre a importância do Conselho para o fortalecimento do Turismo e o
desenvolvimento de ações no estado. Em seguida, os novos membros do Conselho são
nomeados pela secretária executiva e logo são empossados pelo Vice-Presidente do

CONETUR. São eles: Do Poder Público - Secretariada Cultura: André JoséKrysczun
titular e Graciela Rangel Bonamigo suplente; Secretaria da Segurança Pública: Laura
Rodrigues Lopes

titular e Casar Augusto Chaves

suplente; Secretaria da Saúde:

MarmeloErmel da Salva-- titular; Secretariado Meio Ambiente e Infraestrutura: André
Luis Boeira Palácio titular; Secretaria da Educação: Jane Teresinha Klovan -- titular e
Ana melena Varela Pano Laux suplente; Secretaria de Obras e habitação: Albano
Rochedo Gaddo titular e Luiz Gustavo Bemardes Martins
suplente; Secretaria de
Articulação e Apoio aos Municípios: Rogério Pesa titular e Leonardodos Santos
Lagos -- suplente; Do Sistema S - SENAC/RS: Janine Ledur Queiroz --titular e Sheila
Caroline Saviczki- suplente; Das Regiões - Porto Alegre: Leandro Tittelmaier Balardin
titular e JulianeNoschang-- suplente;Hortênsias:André Volkart Vaccari titular e
Ângelo Sanches suplente;Região Central: André Luiz Mordes Farias suplente;

Rota do Yucumã: FabíulaColatto Rosso-- titular e Angelita Bomm dos Santos-suplente;Vale do Caí: Michele Martins Nunes titular e Carolina Cvitko Arauto
suplente;Alto da Serrado Botucaraí:Marilda BorgasCorbelini titular e Mau Gorete
Muniz do Amaral -- suplente; Pampa Gaúcho: Eliane Simões Pires Pacheco titular;
Vale do Jaguari: Jeferson Saurin titular. Após a nomeação, a secretária executiva
explica o segundo ponto da pauta - as indicações de nomes para a composição do Grupo
Gestor do Fundetur, gestão 2019
2021. Os nomes serão indicados abertamente,
podendo os membros do Conselho se candidatarem. Na sequência, são indicados alguns
nomes, representantesdas Regiões Turísticas e das Entidades de Classe e Associações.
Após as indicações, é colocada em votação aberta, por número de votos, a escolha de

três representantes
para cada segmento. Após contadosos votos, ligam decididosos
membros indicados para posterior escolha, de um de cada segmento, pelo Presidente do
Conselho:

Representantes das Regiões Turísticas:
Costa Doce: Cláudia Mau Borges,
Hortênsias: Ângulo Sanches, Cultura e Tradição: Jogo Alberto Quaresemim
Representantes das Entidades de Classe e Associações: Emater: Fernanda Costa da
Sirva, Famurs: Mário Nascimento, ABBTUR: Lenora Schneider.

Após as indicações o Diretor de Turismo pede a palavra e fala da importância de ser
alterada a Lei do Fundetur, permitindo uma flexibilidade de utilização dos recursos com
as demandas do turismo no estado. Para isso, a secretária executiva informa que seria
necessário retomar com a Câmara Temática de Legislação e o director Marmelo

concorda. Na sequência, alguns conselheiros fazem uso da palavra. Claudia Mau, da
Região Costa Doce, fala da importância do apoio da SEDETUR para a elaboração de
ações para o desenvolvimento das regiões. A conselheira também propõe a criação de

uma Câmara Temátca de Turismo Pedagógico,juntamente com o conselheiro Rafael
Goelzer, para trabalhar enfocando a questão histórica e a identidade cultural do RS. ET
seguida a Conselheira Lenora Hom, representante da ABBTUR, parabeniza esta gestão

pela recepção acertiva aos envolvidos com o turismo e coloca a ABBTUR à disposição

para apoiar e colaborar com as açõese eventos da SEDETUR. Com a palavra, o
Conselheiro Jeferson Saurin, representantedo Vale do Jaguari, defende o turismo como

o único setor onde não se pode falar em crise. Jeferson informa as conquista de seu
município

Mata

em 2018: o Selo Prodetur Mais Turismo e o tombamento do Jardim

Paleobotânico, como património cultural do RS. O conselheiro Everson, da região Uva
e Vinho, fala sobre as TGRs, Instâncias de Governanças Regionais, e sugere um grupo

de trabalho voltado para chegar-sea uma definição mais clara sobre o papel das
Instâncias. Na continuidade, a conselheira Fernanda Costa, da Emater, endossaa criação
da Câmara Pedagógicae fala sobre um prometojá em andamentoda sua Instituição, com
o enfoque no turismo pedagógico, e sugere a utilização desse prometocomo piloto junto

à nova Câmara. Fernandainforma também que será realizado um curso de dois
módulos sobre o turismo rural, uma parceria entre a FAMURS, EMAI'ER e com o

PENAR, e também fala sobre a Inventariaçãodo Turismo Rural e a importância da
colaboração dos municípios neste prometo.O director Marmelo agradece a colaboração
da Femanda junto à Câmara de Turismo Rural. Também com a palavra, a representante

do município de Novo Barreiro, Elaine Andriolli, fala do Roteiro Caminhos da Erva

Mate e dos projetosdesenvolvidosno município,e se coloca à disposiçãopara
colaborar com a Câmara de Turismo Rural. Na sequência,a secretária executiva convida
os conselheiros interessados a participarem das novas Câmaras, de Turismo Pedagógico
e de Legislação.
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A Conselheira carolina l.Odes, cla Região Rota (las terras Encantadas, tamk)êm Declea

palavra e fala das atividades do COMAJA e coloca à disposição o Consórcio para apoio

às açõesda SEDETUR. Claudia Mau fala sobre a Regionalizaçãoe sugereque a
SEDETUR proponha uma rodada de debatessobre a questãoda região Costa Doce atuar
como Consórcio e não como Associação.
Não tendo mais assuntos a discutir, é encerrada a reunião.

A nominata dos conselheiros presentesestáem lista de presença
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