
Conselho Municipal de Turismo 

 Ata 39/2021  

Data e horário: 05 de novembro de 2021 às 08 horas 

Local: Auditório do Centro de Eventos 

Aos cinco dias do mês de novembro de 2021, reuniram-se no auditório do Centro de Eventos, às 08 

horas, os integrantes do Conselho de Turismo de Nova Petrópolis para mais uma reunião. A Presidente 

Luciane Schommer iniciou falando dos bons resultados na elaboração do novo Plano de Turismo de 

Nova Petrópolis. Para exemplificar melhor, apresentou também o Plano de Trabalho do COMTUR, 

elaborado pela consultora do Sebrae Ivane Fávero, que também foi uma das palestrantes num dos 

encontros no mês passado. Em sua elaboração teórica, o documento busca trazer uma estruturação a 

partir de quatro pontos. São apresentadas maneiras de estruturar, qualificar, promover e monitorar o 

COMTUR. Na parte onde é destacada a missão da entidade, está a proposta de contribuir para o 

desenvolvimento do turismo sustentável, através da participação e cooperação dos segmentos do trade 

turístico. A maneira prática é a de implementar uma boa governança local do Turismo, que agrupa e 

representa os diversos segmentos do trade turístico (poder público, setor privado e comunidade) e tem 

a missão de contribuir para o turismo sustentável de Nova Petrópolis, por meio da cooperação organizada 

do setor. O COMTUR no caso seria a ligação entre o público, o privado e a comunidade, onde as 

entidades de encontram e buscam soluções conjuntas e onde o poder público ouve os outros dois. Foi 

também apresentada uma explanação de visão ao COMTUR para os próximos quatro anos, onde há o 

objetivo de que o conselho seja reconhecido local e nacionalmente como uma governança no turismo 

que atua na consolidação do destino turístico, efetivando a aplicação do Plano Municipal de Turismo, por 

meio da cooperação de seus integrantes e da busca pela sustentabilidade. Na análise SWOT (sigla do 

inglês que estuda forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) foram apresentados diversos itens 

enquadrados na realidade do conselho nessa análise. Continuando a apresentação, Luciane destacou 

os objetivos para o COMTUR até 2025, dos quais pode se destacar a proposta da criação da Semana 

Municipal de Turismo, com a premiação do embaixador do Turismo; articular para aumentar em 50% os 

recursos do Fundo Municipal de Turismo e monitorar sua aplicação; articular com a imprensa local para 

ampliar o espaço do turismo e divulgar as ações do setor; e realizar no mínimo 10 reuniões por ano do 

COMTUR, garantindo participação de ao menos 60% dos integrantes nas reuniões. As mesmas servirão 

também para monitoramento do Plano Municipal de Turismo, que terá revisão mensal. Luciane 

agradeceu a atenção, enaltecendo a união de todos os integrantes para colocar esses itens teóricos em 

prática nos próximos meses e anos. No momento final, passou a palavra ao secretário Samuel Goldbeck, 

que leu a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir, Luciane encerrou o 

encontro agradecendo a todos pela presença; Estiveram presentes: Rodrigo Santos, Mayara Senna dos 

Reis, Cândida Maldaner, Milton César Szimanski, Luciane Schommer, Marcelo Becker, Vanessa Seefeld, 

Fernando Maldaner, Samuel Goldbeck, Adair Anselmo Martins, Luciano Ilha e Ari Boelter. 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: 03 de dezembro de 2021, às 8 horas. 

 


