
                                                    Ata nº 03/2017 

 

                                                    Aos 23 dias do mês de maio de dois mil e dezessete, reuniu-se na 

sede da Sematur Secretária Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura, o conselho 

Municipal de Turismo, estiveram presente a essa reunião os seguintes membros Helio Rezer, 

Maria Auxiliadora de Lima, Andyra Maria Pinheiro Piovesan, Edvaldo de Melo Sousa, Deborah 

Kreutzfeldt Zeferino, Enos dos Reis Maria, Edileuza Gomes de Souza, Rodolpho Costa Candido, 

Jaqueline Aparecida Correia, Daniel Ferreira de Souza, A Presidente Maria Auxiliadora de Lima 

declarou Aberta a Reunião Ordinária, em seguida  Agradeceu a presença de todos, logo após 

passou a palavra ao Secretário Helio Rezer, para leitura da ata anterior a qual após lida foi 

aprovada por unanimidade, ainda em tem foi incluído como membro do Conselho de Turismo 

Enos dos Reis Maria como representante do legislativo Municipal, em seguida o secretário fez 

a leitura do programa de turismo no Município do Quadriênio 2018 a 2021 o qual consta no 

PPA do Município, e fez uma sugestão de se  incentivar os comércios locais em usarem fotos 

de paisagem do Município de Porto dos Gaúchos MT em seus Calendários  como forma de 

divulgar o nosso Município, a Secretária Andyra Maria Pinheiro Piovesan representante da 

Sematur no conselho, explanou que o Município de Porto dos Gaúchos Faz parte do Vale do 

Juruêna, mas que ela em reunião que acontecerá  nos dia 30 e 31 de Maio em Cuiabá irá 

defender a criação do grupo do Vale do Arinos para facilitar as reuniões dos Municípios 

integrantes, relatou ainda sobre a caminhada na natureza que acontecerá domingo dia 04 de 

junho de 2017, será feito uma homenagem nas camisetas a saudosa Professora Ingrid Marta 

Mayer, onde será feito visitação turística  as araras,  convidou a todos para participarem, 

também comunicou a todos a realização nos dias 17 e 18 de Junho de 2017 a realização do 

Velocross, foi criado também o Grupo de WhatsApp do conselho de turismo para facilitar a 

comunicação entre os membros, Nada Mais a tratar as 09: 05 a Presidente deu por encerrada 

a presente Reunião a qual vai assinada por mim que lavrei a presente ata e os demais 

Membros presentes. 

 


