
Conselho Municipal de Turismo 

 Ata 36/2021  

Data e horário: 23 de julho de 2021 às 08 horas 

Local: Auditório do Centro de Eventos 

Aos vinte e três dias do mês de julho de 2021, integrantes do COMTUR se reuniram no auditório do 

Centro de Eventos às 8 horas da manhã para mais uma reunião. A presidente Luciane Schommer 

iniciou passando a palavra para a representante das Universidades Alexandra Zottis, da Universidade 

Feevale, que falou sobre a boa noção que todos os participantes devem ter sobre como funciona um 

conselho. Estas explicações também já foram dadas, em parte, na reunião da eleição. Disse que o 

COMTUR é um espaço democrático para desenvolver o turismo de forma sustentável. Disse ainda que 

normalmente os prefeitos e secretarias acatam as propostas, mas que as decisões precisam ser 

coletivas, pois quanto mais coletiva for uma decisão mais força ela tem. Os membros do COMTUR 

precisam então ser articuladores, percebendo as opiniões dentro do mercado turístico e do 

desenvolvimento econômico. O integrante e ex-presidente Valmor Heckler acrescentou a importância 

da união entre COMTUR, Secretaria de Turismo e Departamento de Turismo da ACINP. São canais 

onde, conforme ele, precisa haver vias de consenso e aproximação entre os membros. Salientou ainda 

que o COMTUR é um grupo muito democrático, onde há quinze integrantes titulares, sendo que 

somente quatro são do poder público. A seguir a Presidente falou sobre a Audiência Pública em Porto 

Alegre referente à duplicação da ERS 235. Disse que a maioria dos membros do COMTUR optou não 

favorável à duplicação, visto que questões mais importantes no âmbito do município, que envolvem a 

rodovia, merecem prioridade. Colocação de ciclovia e melhoria das intersecções da ERS 235 com 

estradas municipais são algumas das prioridades. A seguir foi debatido o Plano Plurianual, que é o 

planejamento financeiro do Executivo para os próximos quatro anos. O integrante Fernando Maldaner 

apresentou uma grade histórica no orçamento do Turismo para Nova Petrópolis, com dados 

econômicos do município. Ficou definido que o COMTUR irá debater como Poder Executivo a 

possibilidade de um aumento no Orçamento Público ao Turismo. O secretário de Turismo Rodrigo dos 

Santos disse que está previsto um pequeno aumento em 2022, de 3,67 para 4,55%, no valor 

percentual em relação ao orçamento geral do Município. Disse também que a Secretaria de Turismo 

busca investimentos e patrocínios, que ajudam a sanar muitas demandas. Falou que ainda há muito o 

que ser feito, como o reparo do telhado do Centro de Eventos. Todos esses avanços deverão ser feitos 

em consenso com o COMTUR. Rodrigo falou ainda sobre os valores repassados ao COMTUR e à 

secretaria, como valores do Parque Aldeia do Imigrante. Também da cobrança de ingressos no Ninho 

das Águias, estes tendo o valor anual de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), aproximadamente, à 

Secretaria de Turismo. Fernando Maldaner reforçou a importância de pleitear o aumento para o 

Turismo e na obtenção de entidades apoiadoras para isso. No momento seguinte, o secretário Samuel 

Goldbeck leu a ata da última reunião, a qual foi aprovada por unanimidade. A presidente Luciane 

Schommer encerrou a reunião, agradecendo a todos pela presença. Estiveram presentes: Rodrigo 

Santos, Mayara Senna dos Reis, Cândida Maldaner, Luciane Schommer, Camila Kopper Goulart, 

Silene de Saiba, Fernando Maldaner, Valmor Heckler, Samuel Goldbeck, Daniel Junges, Adair Martins, 

Marli Kohler, Alexandra Zottis e Luciano Ilha. Não havendo mais nada a constar, eu, Samuel Goldbeck, 

lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada será devidamente assinada por mim e pela 

Presidente. 

Próxima reunião: 27 de agosto de 2021, às 8 horas. 

 


