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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR DE ASCURRA REALIZADA AOS 

VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE (26/09/2019) 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, a partir das nove horas, 
reuniram-se os membros do COMTUR na casa do sr. Marcelo e Sr. ª Daiane (Delícias da 
Dai) para a 2ª reunião ordinária. Declarando aberta a reunião, a presidente do Conselho 
Andréia Possamai agradeceu a presença de todos, fazendo a leitura da ordem do dia, assim 
composta: I- Abertura presidente; II- Leitura e aprovação da ATA do dia 29/08/2019; III- 
Aprovação das diretrizes para o COMTUR; IV-Pedalada da Conexão; V- Definição dos 
Grupos de Trabalho e participantes interessados (GT de Conscientização, GT de Marketing, 
GT de Roteiros), VI-Assuntos diversos. em seguida passou a palavra para a secretária 
Quezia Dias Rodolfo para fazer leitura da ata anterior. A presidente apresentou Volnei 
Fávero Júnior, novo secretário do Desenvolvimento econômico e do Turismo do Município 
de Ascurra, que assumiu no lugar do Luiz. Fazendo uso das palavras, Volnei diz que vai 
dar continuidade no trabalho do secretário anterior, que está disposto a escutar sugestões 
para o melhor desenvolvimento do seu trabalho. A presidente Andréia diz que precisa ser 
ocupado o lugar do vice-presidente e que, se for de comum acordo dos demais conselheiros 
o vice-presidente poderia ser o secretário Volnei, caso houvesse desacordo a vaga seria 
aberta para votação. Por unanimidade todos aprovaram para que Volnei assumisse a vice-
presidência do COMTUR. A presidente diz que, as reuniões acontecerão em ambientes 
diferentes para reconhecimento dos diversos espaços; que sugere a criação de três grupos 
de trabalho, sendo conscientização, marketing e grupo de roteiros; que vai ficar em todos 
os grupos para ter conhecimento geral e repassar aos demais grupo. No grupo da 
conscientização, ficou responsável a Diretora de Cultura Quezia Dias Rodolfo, Secretária 
de Educação Cíntia Poffo, Secretário do Desenvolvimento e Turismo Volnei Júnior, Tatiana 
da EPAGRI e o Vereador Marcio da Costa; para o grupo de Roteiro, Luiz Tomelin, Daiana, 
Marcelo, Elenice e Padre Rafael e para o grupo de Marketing o Rafaello e Luiz Tomelin. 
Andréia diz que, todos que recebem turistas, podem se cadastrar no CADASTUR pois 
movimenta o turismo no município. Adriano sugere a nomeação de um líder em cada bairro 
para buscar o cadastro dos produtores, relata que, precisam buscar uma união dos bairros 
e mapear os produtores para trabalharem em conjunto; diz que, precisamos embelezar a 
cidade, promovendo uma campanha sobre o plantio. Tatiana pediu para chamar a EPAGRI 
para auxiliar no plantio e sugeriu a planta Azaleia. Adriano diz que, para atrair visitantes 
tem que investir no embelezamento da cidade. Silvino relata que a prefeitura tem que ficar 
atenta no momento da roçada, pois no Bairro do 80, cortaram todas as hortênsias na lateral 
da estrada. O secretário Volnei, coloca que o desejo da administração é grande de 
revitalizar o centro e embelezar o município, porém estão trabalhando para isso, já que 
agora está começando a vir as verbas das emendas, algumas que inclusive foram 
solicitadas no início do mandato. Luiz coloca a importância da conscientização e as pessoas 
envolvidas, pois mesmo que a gestão mude, as pessoas que estão envolvidas podem dar 
continuidade, inclusive passar de gerações, deixar um lugar bom para os filhos, netos e 
afins, criando um incentivo para a comunidade envolvida. Vereador Marcio coloca que, não 
é uma crítica, mas que, entende que talvez seja uma falha do Prefeito em deixar acontecer 
os pequenos cuidados, como por exemplo, no bairro estação a pintura do meio fio e outros 
cuidados básicos. Adriano coloca que as pessoas que ficaram responsáveis em pintar o 
meio fio não sabiam manusear a máquina e que precisavam de uma orientação. Volnei 
coloca que essas questões simples que precisam de capricho no mesmo dia já iria chamar 
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o prefeito e colocar as situações para que não se repetisse, pois são coisas simples, mas 
que muitas vezes não chegam até o Prefeito. Na reunião os presentes falaram da máquina 
que faz a limpeza nas ruas que levanta muito pó e no horário que passa atrapalha os 
lojistas, que seria importante mudar o horário da limpeza sendo executado o serviço antes 
das lojas abrirem. Marcelo pede a palavra e relata que está fazendo a terraplanagem pois 
vai construir um estabelecimento para fazer café colonial e tem intenção de construir um 
museu e que viu uma postagem na qual um vereador indica a construção de um museu 
também, sendo que haviam comentado com ele algumas semanas antes do interesse que 
eles tinham na construção. Andréia coloca sua posição em relação a construção do museu, 
dizendo que se existe alguém da iniciativa privada com o interesse de construir um museu, 
a prefeitura deve trabalhar junto com ele, pois se a prefeitura fizer sozinha vai tirar a 
oportunidade de um empreendedor do município e de qualquer forma se for privado ou 
público, vai engrandecer a cidade. Silvino comentou que já havia sido procurado pela 
prefeitura para fazer um museu na antiga Estação Ferroviária e também outra pessoa 
mencionou que no Colégio São Paulo já havia sido cogitado a criação do museu. Sabendo 
dessas informações, ficou combinado com Quezia e Cíntia de que elas irão marcar uma 
reunião com o prefeito, com o vereador Juvenal Moreto, Marcio, Silvino, Marcelo, Andréia, 
Volnei, Pe. Rafael e um representante do Colégio São Paulo para falarmos sobre o assunto 
dos museus em Ascurra. Por fim, nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Quezia 
Dias Rodolfo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, 
pela presidente e vice-presidente. 
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