
PROJETO DE LEI Nº 022-02/2018 
 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI   
MUNICIPAL Nº 1.781-01/2017, DE 08 
DE SETEMBRO DE 2017, QUE 
DISPÕE SOBRE O CONSELHO 
MUNICIPAL DE TURISMO E O 
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO e 
dá outras providências. 

 
    SANDRO RANIERI HERRMANN, Prefeito Municipal de 
COLINAS, Estado do Rio Grande do Sul, 

      FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono 
e promulgo a seguinte Lei: 
    Art. 1º. O caput do Artigo 3º da Lei nº 1.781-01/2017, de 08 de 
setembro de 2017, é alterado ficando a sua redação conforme segue: 
 
    “Art. 3º - O COMTUR será composto por representantes 
dos seguintes órgãos e entidades públicas e da sociedade civil: 
I – Um representante da Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Turismo e Desporto; 
II – Um representante da Secretaria Municipal de Obras e Viação; 
III – Um representante da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda; 
IV – Dois representantes das Entidades Culturais do Município; 
V- Um representante do comércio de artesanato; 
VI – Um representante do comércio em geral; 
VII – Um representante da EMATER/ASCAR; 
VIII – Um representante das Agroindústrias Familiares”. 
 
    Art. 2º - É alterado o parágrafo primeiro do Artigo 3º da Lei 
Municipal nº 1.781-01/2018, de 08 de setembro de 2017, que passa a ter o seguinte teor: 

    “§ 1º. A cada um dos membros nominados neste artigo 
corresponderá um suplente, igualmente indicado pelo órgão ou entidade representada, 
exceto no inciso IV, no qual deverá haver representação de quatro diferentes entidades, 
sendo dois titulares e dois suplentes, respeitando um sistema de rodízio a cada nova 
constituição do COMTUR ou no caso de substituição de um membro”. 
          
    Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.  
 

  Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
  GABINETE DO PREFEITO, 30 de julho de 2018. 

 
 
            SANDRO RANIERI HERRMANN 

     Prefeito Municipal 
 

   



MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO 
PROJETO DE LEI Nº 022-02/2018 
      COLINAS, RS, 30 de julho de 2018 
 
 
 Senhor Presidente, 
 Senhoras e Senhores Vereadores: 
 
 
 
 Em que pese a Lei Municipal nº 1.781, que está sendo modificada em um de seus dispositivos, 
seja recente, setembro de 2017, gostaríamos de justificar a proposição de sua alteração a partir de 
eventos ocorridos após a sanção desse texto legal. 
 A evolução, intensificação e expansão das atividades turísticas na região e especialmente em 
nosso Município, fez com que novos projetos fossem aqui desenvolvidos, como foi, por exemplo, a 
Primeira Caminhada “Caminhos de Colinas”, realizada no dia oito de julho em curso, despertando 
para futuras programações similares. 
 Nessa Caminhada Contemplativa, de 13 quilômetros, houve o envolvimento e a parceria de 
segmentos que foram fundamentais na organização e na realização do evento, casos da EMATER/RS 
e da Agroindústria Familiar representada por líderes do setor. Todavia, como observado, esses órgãos 
não integram, hoje, o Conselho Municipal de Turismo, situação que devemos, por uma questão de 
reconhecimento, corrigir e/ou ajustar, aumentando a representatividade das forças vivas da 
comunidade no COMTUR.  
 A inclusão destas representações será um acréscimo na qualificação da composição do 
Conselho Municipal, ainda mais considerando que as atividades turísticas estão cada vez mais voltadas 
ao ambiente rural, de interior, em que as pessoas, ou famílias envolvidas precisam de 
acompanhamento e orientações acerca de futuros programas e projetos que certamente virão a ocorrer, 
tornando-se atrativos em diferentes aspectos, sobretudo na possibilidade de geração e agregação de 
renda para a produção primária. 
 Objetiva, ainda, o anexo Projeto de Lei, adotar regras de organização da participação no 
colegiado, como forma de assegurar uma representação autêntica e equilibrada, inclusive com 
revezamento de segmentos em casos de existência de várias entidades congêneres. Fica ainda 
ampliada a representação das entidades culturais, em razão da diversidade das mesmas, como 
Morgenstern, Centro de Tradições Gaúchas (CTG), Canto Coral, Grupo Instrumental, dentre outras, 
considerando que cultura agrega ações aos projetos e eventos desenvolvidos no âmbito do Conselho. 
 Reafirmamos que a busca de fortalecimento do Conselho de Turismo é importante para o 
desenvolvimento de rotas e atividades em locais onde a natureza reserva atrações, como é o nosso 
caso. Por isso temos a expectativa do acolhimento desta matéria e a sua breve apreciação e decisão. 
 Atenciosamente, 
 
 
       SANDRO RANIERI HERRMANN 
                         Prefeito Municipal 
 
 
Ilustríssimo Senhor 
Vereador FABIEL ADOLFO ZARTH 
M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 
COLINAS – RS.   
 
 


