ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR DE ASCURRA REALIZADA AOS
VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE (25/10/2019)
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, a partir das nove horas,
reuniram-se os membros do COMTUR no Castelli Mondini para a 3ª 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: 1) Abertura
presidente. Andréia. 2) Leitura e aprovação da ATA do dia 26/09/2019. 3) Apresentação do
esboço do Mapa de Turismo de Ascurra. Assuntos diversos. 4) Natal em Ascurra. Em
seguida passou a palavra para a secretária Quezia Dias Rodolfo para fazer leitura da ata
anterior. Na ocasião, Clésio comentou que na ponte do Bairro Guaricanas, precisa ser
construída uma ponte nova por cima da antiga, sugerindo manter a velha pela historicidade
e transformá-la em um ponto turístico de nossa cidade. A presidente Andreia pontua que o
município está perdendo turistas, pois Ascurra ainda não é ponto de parada do Circuito do
Vale Europeu sendo que a rota traz movimento para o município. Relata que a rota do
caminhante com ponto de parada em Ascurra já está traçada, e será a única do circuito
com trilha, bastando somente que o CIMVI a incorpore ao roteiro oficial e faça a sinalização.
Essa solicitação já foi feita à Arlete, gestora do CIMVI. Para a rota dos ciclistas precisamos
de uma rota maior, de pelo menos 45 km, e para isso precisamos abrir a estrada que liga o
Bairro Guaricanas com o Bairro Ribeirão São Paulo e não somente o Bairro Guaricanas
com o Bairro Caminhos de Lurdes. Quando esta estrada estiver aberta poderemos solicitar
ao CIMVI a inclusão do Município como ponto de parada na rota do ciclista também. Andréia
apresentou Jonatan Bianchini, que estará lançando uma revista em breve na qual escreverá
uma coluna sobre o Turismo de Ascurra. Bianchini no uso das palavras, relata que a revista
será de Ascurra, Rodeio e Apiúna, sendo o foco dela ressaltar o que tem de melhor,
instigando as pessoas a ter orgulho da sua cidade, a conscientização vai caminhar junto,
pois os munícipes precisam compreender que o turismo é uma alavanca econômica,
citando o exemplo da travessa Zonta, que muitos reclamam que os ciclistas param ali e
tiram foto, sendo que ali é uma parada turística. Andréia sugeriu colocar uma placa no local
indicando aos turistas para não bloquearem a passagem dos carros e Bianchini sugeriu
colocar uma lombada para os carros passarem mais devagar. Adriano comenta que vai
realizar um lugar de visitação para as crianças. Andréia apresentou o mapa turístico do
município que ainda está em desenvolvimento com um designer da cidade. O mapa será
atualizado uma vez por ano e que na próxima edição será exigido o CADASTUR para
constar no mesmo, pois é somente através deste cadastro nacional os governos federal e
estadual contabilizam o crescimento turístico da nossa cidade. Juninho pontua que a página
do turismo será atualizada e que a prefeitura estará contratando um fotógrafo para tirar
fotos dos eventos, empreendimentos e pontos turísticos do município. Andréia pede para
que as pessoas que estão interessadas no turismo do município participem das reuniões
da Instância de Governança, do CIMVI e se Associem a Associação do Vale Europeu para
que o munícipio tenha mais força política no setor e para conhecer a dinâmica do turismo
na região e compreender a grande esfera na qual a cidade de Ascurra está inserida. Juninho
relata que já iniciaram uma conversa com o Padre Rafael para a construção de uma rota
religiosa, e que receberam muitas informações, ficando acordado entre o Padre e o Marcelo
um inventário das relíquias, curiosidades e história religiosa da cidade. Adriano pontua a
importância da ideia da rota religiosa, pois vai trazer turistas da terceira idade, relatando
que de imediato é o que iria atrair turistas para Ascurra. Rosangela pontua que para isso,
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Ascurra precisa de sinalização em cada bairro, que em 2009 quando foi vereadora
começou, depois ficou parado. Andreia relata que tem aprovado dez placas turísticas para
o município. Adriano relata que precisam verificar a viabilidade do acesso ao morro do
foguete, assunto já comentado na primeira reunião. Volnei coloca que em resposta às
solicitações do Adriano de construção de rotas e melhoramento, como vai vir muitos
requerimentos de melhoramentos para que a prefeitura auxilie nisso, precisa ser montado
um plano único de trabalho do conselho de continuidade e por prioridade a ser divulgado
nas reuniões da COMTUR. Andreia comenta que o trabalho turístico no município ficou
muito tempo parado e que estão numa etapa de construção, muitas coisas precisam ser
feitas e Volnei relata que no setor público não se pode afirmar decisões apenas
verbalmente, tudo tem que ser registrado, existe uma burocracia para que realmente seja
efetivado. Andreia ressalta que por exemplo a curva da criminosa, não é somente o setor
público divulgar ela, que precisa trazer uma equipe de segurança de turismo de aventura
especializada em rafting e canoagem para analisar a curva da criminosa e a partir disso
fazer um laudo. Mas que para atingir os objetivos do COMTUR tem que ser trabalhado por
prioridades e que a curva da criminosa tem que seguir em paralelo. Luiz Tomelin diz que
sobre os grupos de trabalho, Nathan e o Quirino entrariam no grupo de Marketing e
Bianchini no grupo de conscientização e marketing. No uso das palavras Quezia relata que
a abertura do Natal será no dia vinte e oito de novembro com a caminhada a luz de velas,
que pretendem fazer uma dispensa para decoração da praça, sabendo que tem a
necessidade de ficar um espaço bonito para os turistas que vem visitar e que, pensando
nos assuntos debatidos na última reunião do COMTUR a Secretária de Educação Cintia
Poffo teve a ideia de distribuir plantas no natal para os alunos da rede, com o tema “Um
Natal Mais Sustentável”, que iriam verificar a viabilidade com o financeiro e consolidar um
projeto, já que as escolas vem trabalhando a educação ambiental. 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.

________________________
Andréia Fabiana Possamai
Presidente do COMTUR

________________________
Volnei José Fávero Júnior
Vice-Presidente do COMTUR

________________________
Secretária do COMTUR
Quezia Dias Rodolfo
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