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Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, das 14h às 14h 20min,

acontece a quarta reunião, do corrente ano, do Conselho Estadual de Turismo do RS
CONETUR, reunião Extraordinária, realizada de forma online, através do ambiente virtual
Cisco Webex Meeting. A reunião trata dos seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata
03/2021do Conetur; 2) Aprovação da criação da Câmara Temática de Cicloturismo. A
secretária executiva, RomanaSimões, abre formalmente a reunião e informa as pautas a serem

tratadas no dia. Em seguida é passadaa palavra ao Presidentedo Conetur, que dá as boas
vindas a todos e fala da importância da continuidade das ações,sendo para isso realizada esta
reunião extraordinária, para aprovação da ata anterior. Na sequência,com a primeira pauta,
Aprovação da ata 03/2021do Conetur] o presidentdo Conelhosolicita à Rosanaque faça a
leitura da anterior. E lida na íntegra a ata 03/2021, na qual foram aprovadasaçõescom usos de
recursos do Fundetur, e colocada em aprovação pelos conselheiros presentes. E dado
oportunidade para quem quiser se manifestar sobre a pauta. A ata em sua totalidade é aprovada
pela maioria dos presentes.Apenas a conselheiraAna Touguinha se posiciona contra a
participação da Setur nos eventosEXPOFEIRA DE PELOTAS e SUL BELEZA FENAC, ]nas é
favorável aos outros eventos listados na ata 03/2021. Então a amioria dos conselheiros presente
aprovam a ata 03/2021 .

Na sequência,Rosanainforma o ponto de pauta seguinte,criação da Câmara Temática de
Cicloturismo, sugerida na reunião anterior, sendo aprovada por todos os presentes. A díretora

Cláudia Mau, com a palavra, informa que o evento TODOS A BORDO foi retirado da lista de
uso de recursos pelo Fundetur, devido ao prazo para aprovação. A diretora fala também que em
breve serão iniciados os trabalhos com as Câmaras Temáticas do Conetur.

Em seguidaa palavraé passada
ao SecretárioRonaldoSantini,Presidente
do Conetur,que
agradece a presençade todos e encerra a reunião.

A nomínata dos conselheirospresentesna reunião está em lista de presença,verificada no
horário da reunião,'tanto pte$.encialmentecomo online.
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