
                                      

Página 1 de 2 
 

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 
DE ASCURRA 
 
Às 14 horas, do dia 27, do mês de abril, do ano de 2021, reuniram-se os convidados e 
conselheiros indicados do Conselho Municipal de Turismo, da Prefeitura de Ascurra, SC 
para a primeira reunião do ano. Antes de iniciar a pauta, houve uma apresentação dos 
conselheiros, dos objetivos da formação do Conselho e quais as metas para o andamento 
do trabalho. Em seguida foi realizada a leitura da ata da última ata da reunião do Conselho, 
datada de 25 de outubro de 2019. Após a leitura, Andreia comentou sobre alguns pontos 
levantados na época e que podem e devem ser retomados. Em seguida, por unanimidade, 
a ata foi aprovada. Andreia e Marcos debateram sobre a criação de uma lista de sugestões 
levantadas, onde se possa acompanhar o andamento das mesmas. Tatiane sugeriu que 
estas sugestões sejam organizadas em uma lista de prioridades e metas, seguindo um 
plano de ação. Andreia explicou como é formada a estrutura do Conselho e como funciona 
o processo de votação. Em seguida, iniciou-se a leitura do regimento interno do Conselho 
Municipal de Turismo de Ascurra. Findada a leitura, Andreia abriu um espaço com palavra 
aberta para exposições de opiniões dos presentes. A pedido de Marcos, Andreia leu para 
todos quem são os conselheiros e quais as instituições que representam; explicou também 
que as reuniões são sempre abertas à comunidade. Comentou-se sobre a revisão da lei 
para incluir mais representantes do setor privado. Houve a sugestão de nomear um 
integrante de cada região turística do município. Em seguida, Andreia explicou e comentou 
sobre as entidades regionais responsáveis pelo fomento turístico, que são a Instância de 
Governança e o CIMVI (Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí). Andreia enfatizou 
a importância da participação da Prefeitura de Ascurra nas reuniões dessas organizações, 
que não vinham acontecendo em gestões passadas e que são fundamentais para levar 
demandas, necessidades e ideias, além de colocar o município em evidência. Andreia 
enviará a Lei 1.551, de 22/03/2019 aos conselheiros para que haja um estudo de alteração 
para incluir mais integrantes, no caso, quatro representantes para a comunidade em geral. 
A alteração será levada para a Procuradoria realizar os ajustes e enviar para a Câmara 
Legislativa. Foi definido que as reuniões do COMTUR sejam realizadas em todas as últimas 
terças-feiras dos meses pares. Após todas estas considerações, o regimento foi aprovado. 
Em votação aberta, decidiu-se unanimemente pela permanência de Andreia Possamai no 
cargo de presidente do Conselho Municipal de Turismo, ficando a diretoria disposta da 
seguinte forma: Andreia Possamai, presidente, Rafaello Furlani Destéfani, vice-presidente 
e Scheila Prade, secretária. Seguindo a pauta previamente apresentada, houve a 
apresentação do mapa turístico de Ascurra. Marcelo destacou a importância da questão 
das distâncias dos pontos turísticos e Rafaello irá trabalhar nas adequações solicitadas. 
Andreia falou sobre o Plano Municipal de Turismo, que está na terceira etapa do processo 
de criação, assessorada pela empresa Raízes do Brasil. Levantou-se a importância do 
resgate da cultura italiana junto ao trabalho de todas as secretarias do município, 
principalmente na questão Festa Per Tutti. Adriano e Marcos apresentaram algumas 
situações sobre a falta de cuidado dos funcionários da Secretaria de Obras, frisando que 
deve existir um cuidado maior com o Turismo e com o visual do município no momento em 
que forem executar alguma obra ou manutenção. Houve a sugestão de se convidar o 
secretário de obras para um encontro, explicando sobre a importância dos cuidados e do 
visual de Ascurra. Andreia sugeriu que as principais obras para iniciar o fomento do turismo 



                                      

Página 2 de 2 
 

em Ascurra sejam os trabalhos no Salto da Mineira, no Morro do Foguete e as aberturas e 
manutenções das trilhas dos caminhantes e cicloturistas, entre os bairros Guaricanas, 
Caminho de Lurdes, Ribeirão São Paulo e São Pedrinho, já no município vizinho de Rodeio. 
Rosângela, Daiane e Marcelo se dispuseram a entrar em contato com os proprietários dos 
terrenos para trazer ao poder público, algumas possibilidades e sugestões para a abertura 
destas trilhas. Foi levantada também a possibilidade de abertura de novas trilhas e rotas no 
município. Em seguida, Andreia falou superficialmente sobre o Conselho Municipal de 
Cultura e sugeriu que haja a inserção de uma cadeira do COMTUR neste conselho, 
ressaltando a importância do trabalho em conjunto. Adriano falou sobre a ponte Dante 
Zonta (travessa) a fim de ressaltar a importância e valor histórico deste monumento, 
sugerindo a revitalização deste local. Andreia falou que o COMTUR emitirá um ato pedindo 
ao poder público algumas medidas quanto a isso. Tatiane falou sobre alguns cursos da 
EPAGRI, voltados para a secretaria de obras, que orientam sobre cuidados com jardinagem 
e floricultura, itens fundamentais para o embelezamento do município. Rosângela falou 
sobre a estrada do bairro Guaricanas, que necessita de um cuidado especial nas encostas, 
com plantação de árvores. Andreia sugeriu que sejam procuradas entidades para auxiliar 
no processo de revitalização da ponte nomeada “Hercílio Luz”, no bairro Guaricanas, que 
é considerada uma obra histórica em Ascurra. Houve a sugestão de unificação das redes 
sociais do Turismo com o Vem Pra Ascurra, criada recentemente pela secretaria. Acordou-
se que as redes sociais do COMTUR serão um canal para mostrar os trabalhos 
administrativos e burocráticos do Conselho e as redes do Vem Pra Ascurra trabalharão a 
parte turística com peças, imagens e vídeos. Nathan se dispôs a cuidar das redes do 
COMTUR de forma gratuita. Nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a 
reunião, lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelos membros do 
Conselho Municipal de Turismo de Ascurra: 
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Andréia Fabiana Possamai 

Presidente do COMTUR 

________________________ 

Rafaello Furlani Destéfani  

Vice-Presidente do COMTUR 
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Secretária do COMTUR 
Scheila Prade 


