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 Ata 37/2021  

Data e horário: 27 de agosto de 2021 às 08 horas 

Local: Auditório do Centro de Eventos 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2021, integrantes do COMTUR se reuniram às 8 horas no 

auditório do Centro de Eventos para mais uma reunião. A presidente Luciane Schommer iniciou falando 

sobre a possível saída do município de Caxias do Sul da microrregião das Hortênsias, onde está 

inserido desde 2019. O município deve passar a fazer parte novamente da microrregião Uva e Vinho, 

onde estava inserido anteriormente. Com um debate que envolveu os presentes, opiniões foram 

ouvidas e foi definida uma postura por parte do COMTUR. Conforme o definido, o COMTUR vê Caxias 

do Sul como um excelente parceiro para Nova Petrópolis, já que muitos moradores do município vem 

para Nova Petrópolis nos eventos da cidade. Quanto à maneira de se promover turisticamente, Caxias 

do Sul possui mais vínculos com a cultura italiana e sua imensa variedade. Os vínculos com a Região 

das Hortênsias (e as próprias flores Hortênsias) já não são tão presentes. Por isso, com 15 votos 

favoráveis e uma abstenção, definiu-se o COMTUR como favorável para que Caxias do Sul volte a 

integrar a microrregião Uva e Vinho. A decisão, no entanto, se dará em reuniões do Conselho Regional 

de Turismo das Hortênsias com a Secretaria de Turismo de Caxias do Sul, e nessas reuniões será 

levada em conta a definição no COMTUR. Como próximo assunto, foi debatido o que os 

empreendimentos e empresas que atendem turistas poderiam fazer, tendo em vista a aproximação do 

Frühlingsfest (Festival de Primavera), e como se poderia passar ao turista a imagem de que Nova 

Petrópolis é o Jardim da Serra Gaúcha. Como sugestão aceita, os restaurantes poderiam oferecer 

flores comestíveis e colocar arranjos de flores em alguns lugares. Os hotéis poderiam intensificar a 

decoração com mais flores e assim por diante. Definiu-se que o COMTUR irá tratar do assunto nas 

próximas reuniões, visto que essas ações podem ser jogadas na mídia, gerando uma boa publicidade 

ao município e atraindo assim mais turistas. Num rápido debate, os integrantes Erich Grings, Fernando 

Maldaner e Marcelo Becker falaram das questões envolvendo os food-trucks, e se eles “retiram” ou não 

clientes dos restaurantes. Luciane defendeu que esse é um longo debate que estará ainda mais em 

evidência após o fim da pandemia, e que até lá ainda há tempo para conversar e entrar em consenso 

sobre este assunto. A seguir o Secretário de Turismo Rodrigo Santos falou sobre a intenção que há em 

regulamentar o uso dos passeios públicos por empreendimentos privados. Muitos restaurantes, cafés e 

lanchonetes tem usado as calçadas da cidade em frente aos seus estabelecimentos para colocar 

mesas, cadeiras e ítens decorativos, visando o bem-estar e o bom atendimento aos clientes. Rodrigo 

defendeu que precisa, no entanto, haver um limite na colocação dos itens, para que não atrapalhem o 

trânsito de pedestres. Para tanto o Executivo pretende criar um Projeto de Lei que regulamente essa 

questão, como uma porcentagem limite de uso do espaço das calçadas em frente aos 

estabelecimentos. O Plano Diretor de Nova Petrópolis prevê somente que as calçadas são municipais. 

Conforme Rodrigo, seria necessário mudar este item, adicionando à ele mais especificações. No 

momento seguinte, falou-se também da Lei da Publicidade. A Presidente Luciane Schommer cobrou 

mais ações efetivas, visto que há pouca fiscalização desta lei nos dias atuais. Panfletagens 

publicitárias e abordagens nas ruas do centro vem ocorrendo rotineiramente. O representante Erich 

Grings relatou outras situações, como de turistas que são assediados por restaurantes, e acabam por 

vezes dispersando-se dos grupos, ou então levando os grupos de turistas a irem para outros 

restaurantes que não os indicados pela empresa de turismo, ou pelo seu guia de turismo. O Secretário 

Rodrigo Santos afirmou que a lei é complexa, e que existem diversas brechas que deveriam 

novamente ser revisadas. Disse que pretende detalhar o assunto no conselho interno da Prefeitura e 



após novamente no COMTUR. Se necessário, será encaminhado um Projeto de Lei à Câmara de 

Vereadores para que se faça alterações na lei. Ao final Rodrigo falou ainda sobre o Plano Municipal de 

Turismo e de uma ação sem custo em parceria com a Sicredi e o SEBRAE, onde está prevista uma 

palestra explicativa e oficinas nos dias 19 e 20 de outubro. Ao final o representante da hotelaria 

Marcelo Becker solicitou aos taxistas uma melhor compreensão e cumprimento de horários com os 

turistas que são buscados no hotel. O representante Daniel Weimer disse que irá repassar à categoria 

e procurar a resolver os problemas, para que os taxistas forneçam o melhor serviço possível. No 

momento seguinte o secretário Samuel Goldbeck leu a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por 

unanimidade. A Presidente Luciane Schommer encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 

Estiveram presentes: Rodrigo Santos, Mayara Reis, Lidiane Grings, Luciane Schommer, Camila 

Kopper Goulart, Marcelo Becker, Pedro Raaber, Erich Grings, Maria Neiva Vargas, Fernando Maldaner, 

Samuel Goldbeck, Daniel Hunger, Adair Martins, Alexandra Zottis, Daniel Weimer e Luciano Ilha. Não 

havendo mais nada a constar, eu, Samuel Goldbeck, lavrei a presente ata que após lida e aprovada 

será devidamente assinada por mim e pela Presidente. 

Próxima reunião: 01 de outubro de 2021, às 8 horas. 

 


