
Ata de reunião do Conselho Municipal de Turismo 

 

          Aos cinco de fevereiro de 2021 às quatorze horas e dez minutos, no Centro de 

Eventos Dr. João Bayer Neto, na Rua Canela n°251, bairro Mata Atlântica, em 

Tijucas em Santa Catarina CEP 88200-000. Tendo comparecido os representantes 

do Conselho Municipal de Turismo, Tiago Lessa de Miranda, Chyslayne Rodrigues 

Gomes Regis, Odirlei Resini, Patrícia Ferreira, Alexsandro Bastos, Alcides Sgrott, 

Álvaro Elias Flores, Vinicius Palau Santos. Iniciadas as discussões a secretária de 

Cultura e Juventude e Turismo de Tijucas iniciou a reunião dando boas vindas a 

todos, fez um breve histórico sobre a pasta de Turismo de Tijucas apresentando aos 

membros o Plano Municipal de Turismo elaborado em parceria com SEBRAE. Após 

as ressalvas iniciou-se o processo de eleição para compor a mesa diretória do 

conselho para um mandato de 02(dois) anos contados da presente data. Eleição 

esta realizada através de votos secretos em cédulas anexadas a este documento, 

após a votação definiu-se então como presidente o Sr.Vinicius Palau Santos 

representante do SESC, Alexsandro Bastos representante da CDL parao cargo de 

vice-presidente, para o cargo de secretária a Sra. Patrícia Ferreira representante da 

Diretoria de Integração e Comunicação Social. Após a eleição dos membros da 

mesa diretora sugeriu-se então trazer em uma próxima reunião do conselhoo 

regimento interno para a construçãoe aprovação.Definiu-se também a criação de um 

grupo de trocas de informações referente ao conselho Municipal de Turismo via 

Whatsapp facilitando assim todo o processo de construção e definições de metas do 

conselho. Documentos a serem encaminhados via whatsapp, Regimento Interno, Lei 

de n° 2771 de 10 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a criação do Conselho 

Municipal de Turismo, onde a mesma autoriza a Instituição do Fundo Municipal de 

Turismo. Posteriormente a Secretária Paula Regina da Silva proferiu sobre os 

benefícios e desafios do credenciamento no Mapa Turístico Brasileiro. Em seguida 

foi dada a palavra aos membros do conselho onde surgiram várias ideias e 

sugestões relacionadas ao Turismo para município de Tijucas, estas foram 

registradas para uma discussão nas próximas reuniões. Não havendo mais nada a 

tratar foram suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata. 

 

Tijucas 05 de fevereiro de 2021 

 


