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No die vintee oito de oututro de dois mil e vinte e dois, s 16 horas e 30 minutos, em ambente
vitual acontece a teceire reuniao do ano do Gnipo Getr do Fundo de Desenvovmeto do
Turismo do RS Fundetur, pra ratar de seguvinte pauta Deliberação sobre a utilizacáo de recuno
do pessive wmmescende do Punde tur, para a Prosoçio Destno RS nas m t r a Pataç

t

presentes na renido o Presidente do Crupo Gestor do Fundatur, Secretário deTursmo pha
da
Ayub, o reprasentante da ABAV João Augusto Godoy Chagas Machado e o representante Regiko
Vale do Paranhana Cristian Antoni Krummensuer, mambrcs do Grupo Gesta
Funde
Tambem participa da reuniko a Diwetora Gerai de Tursmo Cludia Mara Borges e a s e r t a

executva do Fundetar, Rosana Smões Areunião é nbata peb Presidente do Fundetur, que exphca o
motivo desta tar sido agendada com urgênc ia e pasa a palavra à Diretora Cláudin MaraA dretora
nforma que deve asconterer a delberação scbrea utilizaço de rec uso do pasvo remanescete do

Fundetar, para a Promoção Destino RS nas Quatro Estaçoes. pauta já aprovada anterormente em
reuniko do Conet em 13 de setembro de 2022. Com a palavra, a secretaria Executiva Rosana
reforga que os membras devem deliberar individuamente sobre a pauta e passs a palavTa aos

consebeiros João Augusto e logo após ao cosebeiro Cristian Antoni, que se pronuncim totaimente
a fiarvcr da aprovação do uso do recurso do Fundehur acima spesificado. Os conscberos também
comertam a importincia da Setur estar proporcionando a partic ipação das regiaes e municipios no
evestos promecionais, nos quais ten anuado com espaços promoc ionais no estado e fora do RS

Sendo a pauta aprovada por todos os membros do Fundtur, e não tendo mais assuntes a deliberar. é
cncerada a reuniao.
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