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Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, das IOh às llh 30min,
acontece a terceira reunião, do corrente ano, do Conselho Estadual de Turismo do RS --
CONETUR, realizada de forma híbrida, com participação presencial -- no auditório da Famurs
eln Porto Alegre e online através do ambiente virtual Cisco Webex Meeting. A reunião trata dos
seguintes pontos de pauta: 1) Nomeação e posse de conselheiros substituídos; 2) Aprovação
de participação em Feiras e Eventos Promocionais. A secretária executiva, Rosana Simões,
abre formalmente a reunião e informa as pautas a serem tratadas no dia. Em seguida é colocada
em aprovação a ata da reunião 02/2021, sendo aprovada por.todos. Na sequência, Rosana
nforma que houve substituição de representantes por parte de duas Regiões Turísticas e faz a
nomeação dos novos indicados. Em seguida a palavra é passada ao Secretário Ronaldo Santini,
Presidente do Conetur. O Secretário dá posse aos novos conselheiros e fala sobre a importância

de integrar todas as regiões turísticas para fortalecimento do turismo no estado e participar ao
máximo de feiras e eventos, com representação de todas as regiões que tenham produtos
turísticos a promover. O Secretário fala da importância das ações da Consulta Popular, que
agora está sendo inovada como Proposta de ações, de prqetos e novas ideias para serem
beneficiadas pelo recurso de 30 milhões disponíveis. E fala também do espaço do Turismo do
RS, disponível na expointer, para as regiões utilizarem para promoção. Em seguida, com a
palavra, a diretora Cláudia Mau inicia a pauta sobre a Participação em Feiras e Eventos
Promocionais. A diretora informa que a participação nos eventos Connection Experience --
Canela e Expointer -- Esteio foram custeados com os recursos livres da Setur, não sendo usados
recursos do Fundetur. Cláudia informa que os eventos aprovados na última reunião são trazidos
novamente para aprovação um a um. São listados os eventos: TODOS A BORDO - Dia
Mundial do Turismo - 27 de setembro - Porto Alegre/RS; FORUM DE TURISMO LGBT - 30
de setembro - São Paulo/SP; EXPOFEIRA DE PELOTAS - 04 a 10 de outubro - Pelotas/RS;
ABAS EXPO - 06 a 08 de outubro - Fortaleza/CE; SALÃO DE TURISMO DO VALE DO
TAQUARI - (MULTIFEIRA) - 29, 30 e 31 de outubro e 05, 06 e 07 de novembro - Estrel#RS;

DAS CATARATAS . 01 a 03 de dezembro - Foz do lguaçu/PR; FIT Buenos Abres - 04 a 07 de
dezembro - Buenos Abres/AR. O Conselheiro Marmelo Chiodo, sugere a participação no evento
SUL BELEZA FENAC, de 07 A 09 de Novembro, em Novo Hamburgo/RS. Na sequência, O
conselheim Angelo lanches pede a palavra e convida o Secretário e todos os representantes das
IGRs a estarem em um evento em Brasília, de 28/ a 30 de setembro, onde os estados estarão
promovendo seus destinos turísticos. Ocasião em que haverá pronunciamento para defender a
retomada do turismo no Brasil. O Secretário concorda com a importância das regiões estarem

participando do evento e promovendo seus destinos. Ângulo e o Secretário explicam o .A
evento

de Dubai, evento para investidores no turismo, não para o turista, e que o Estado não pagará
pela participação no evento, onde serão promovidos os destinos e potencialidades do RS. Com a
b;i;*l;'Ü;='Ú:;.im.«*., d, r,--.:l, fal, d, jmp''â!'!' '. «','.como um todo estar

presente nos eventos regionais, nacionais e intemacionais. O Presidente do Conetur faia sobre,:s
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valor firmado em convênio com o Ministério do Turismo, com contrapartida da Setur, do
Fundetur de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e coloca em aprovação a utilização.dos.dois
recursos, caso não soam efetívadas estes repasses, de convênios com a Assembleia Legislativa e
Com o Ministério do Turismo, em outras campanhas de publicidade. O Secretário coloca então,

em aprovação, a utilização deste valor de R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais), do
Fundetur, para campanha publicitária a ser elaborada pelo estado. Todos concordam e é
aprovada por todos a utilização do valor. Na sequência, a diretora Cláudia Mau diz que os
valores finais de cada evento serão informados em prestação de contas detalhada, em dezembro,
ao Conselho. Todos concordam e é aprovada a prestação de contas posterior, com valores
finalizados de cada evento. Em seguida, Cláudia coloca em votação o uso de recurso do
Fundetur para reforma do CAT aeroporto, sendo aprovado por todos. Também é colocado em
discussão o projeto para os novos CA]'s regionais externos, modelo container, com utilização de
recursos do Fundetur. l\4as, após discutir o assunto entre os conselheiros, é decidido formar um
grupo de trabalho para tratar das questões trazidas pelos conselheiros -- um Grupo de Trabalho
para o assunto CAIS. Os conselheiros concordam com a proposta. A Diretora Cláudia coloca o
nome da Servidora hiena da Setur, para participar do grupo Os conselheiros interessados dão
os nomes para fazerem parte do Grupo: Angelo Sanches, Gilmar Bazanella, Vanessa Welter,
Cloro Peruzo, Pricila Gurgel, Ana Touguinha, Flávio Holmer, Fabíula Russo, Andreza Soccol,
lsabel Ribas e Aline Ramos. Em seguida, a diretora fala sobre o novo PIN, lançado na Expointer
há dois dias, um conceito de sinalização interativa, com QR Code, para uso e informação ao
turista, sobre os destinos do RS, e coloca em votação a elaboração de Toténs PIN, incluindo
CAT aeroporto, CAT na Orla do Guaíba e regiões turísticas. Este deverá ser feito por uma
agência de publicidade. E colocado em votação e aprovado por todos os presentes a elaboração
dos Tótens PIN. O Presidente do Conetur, Ronaldo Santini, pede licença para sair para uma
outra agenda importante do Turismo e informa que o servidor Jogo Bertoldi, da Setur, diretor de
Desenvolvimento e Qualificação, ficará representando-o na reunião. João faz a releitura dos
eventos para confirmação das aprovações anteriores e a maioria dos conselheiros presentes,
virtualmente e online, concordam com a aprovação, inclusive do ultimo evento, SUL BELEZA
FENAC, sugerido durante a reunião. Após, Jogo explica o funcionamento da Consulta Popular,
da qual ele é responsável na Setur. Cláudia Mau informa que todos os eventos promoclonats
trazidos para votação são previamente analisados pelas servidoras responso?vens pela.Promoção
da Setur' antes de serem colocados para votação no Conetur. O conseljleiro Carlos Corria
propoe a criação de uma Câmara Temática de Cicloturismo (na hora da reunião

a diretora

enformou que já ]lavia sido criada, sendo revisto logo em seguida que não). Será levada para
aprovação 'na próxima reunião esta Câmara, já com os membros dispostos a paniciparein.
Carlos solicita permissão para compartilhar nota técnica da Emater/RS sobre a legislação de
Turismo Rural -- no que é aprovado. Sobre a Consulta Popular, Carlos sugere maior participação
e contato com os Coredes para solicitar os prqetos viáveis para o turismo. Na reunião estava
presente uma representante do Jurídico da Setur, Denise Lisoski, acompanhando as votações das
pautas. Finalizando, João Bertoldi, em nome do Presidente do Conetur, encerra a reunião.

A nominata dos conselheiros presentes na reunião está em lista de presença, verificada no
horário da reunião, tanto presencialmente como online.'n""--.
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