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 Ata 38/2021  

Data e horário: 01 de outubro de 2021 às 08 horas 

Local: Sala de reuniões ACINP 

Ao dia 1° do mês de outubro de 2021, reuniram-se às 08 horas na sala de reuniões da ACINP os 

integrantes do Conselho Municipal de Turismo para mais uma reunião. A Presidente Luciane 

Schommer passou a palavra à representante da ACINP Camila Kopper, que falou da criação e 

implementação da nova logomarca de Nova Petrópolis, voltada ao turismo. Ela detalhou que mais de 

400 (quatrocentos) pessoas responderam à pesquisa virtual da ACINP e deram dicas de como compor 

a nova logomarca. Arquitetura, representatividade, cultura e cooperativismo são os elementos 

simbólicos que a marca apresenta. Ao final, foi ainda apresentado um vídeo referente à criação da 

nova marca. Camila agradeceu o Poder Executivo, dizendo que a prefeitura acolheu essa nova marca 

“como se ela já fosse da cidade”. Camila falou ainda da Semana de Turismo, onde a ACINP terá 

programação ativa, com a publicação de um material sobre a história de cinco empresas de Nova 

Petrópolis na página da ACINP na rede social Facebook. No momento seguinte, a presidente Luciane e 

o secretário Rodrigo enfatizaram a revisão do Plano Municipal de Turismo, que terá uma programação 

referente nos dias 19 e 20 deste mês. No dia 19 à noite está prevista uma palestra com a consultora 

Ivane Favero; e no dia 20 durante todo o dia haverá encontros para a definição de reposicionamento e 

apresentação do Plano Municipal de Turismo revisado. A seguir, o secretário Rodrigo Santos falou 

sobre a lenta e gradual retomada dos eventos presenciais. Para o valor dos estandes na Rua Coberta, 

está sendo cobrado o valor de 1.400 (mil e quatrocentos) reais por estande. Para Rodrigo, é necessário 

haver um pensamento crítico de como proceder, criando meios de avaliação para que se encontre 

valores justos na exploração dos espaços com fins lucrativos na Rua Coberta e em outros locais. Os 

integrantes Marcelo Becker e Fernando Maldaner também se posicionaram, defendendo que precisa 

haver um controle maior, para que a Rua Coberta seja pensada como um “cartão postal” da cidade e 

para que não se torne um ponto comercial onde cada um vende o que quiser. Esta é uma questão que 

deverá aparecer no novo Plano Municipal de Turismo. Luciane defendeu que o próprio assunto de 

eventos é uma questão para se amadurecer. Cada evento precisa ser especialmente pensado. No 

momento seguinte, o secretário Rodrigo apresentou o “Mapa Interativo Inteligente”, que é um aplicativo 

de uma empresa porto-alegrense voltado ao turismo e que a secretaria estuda implantar em Nova 

Petrópolis. Diferente dos outros aplicativos de celular, ele dá uma atenção especial à cada cidade, 

trazendo mais dados ao turista como localização de hotéis, pontos de táxi, restaurantes, entre outros 

recursos. A ideia da implementação do aplicativo teve grande apoio entre os presentes. A seguir, foi 

debatida a questão dos pontos de táxi e atendimento da categoria à hotéis e outros pontos. O 

representante Daniel Weimer repassou ao COMTUR que a categoria terá uma reunião nos próximos 

dias para tratar dos assuntos. Disse que a pressa e intolerância de alguns turistas faz com que sejam 

criados problemas de relacionamento, mesmo que isso não interfira economicamente no setor. 

Defendeu ao final que esta é uma longa discussão, e que os taxistas tentarão resolver os problemas, a 

maioria deles pontuais, para oferecer o melhor serviço aos turistas e moradores da cidade. Ao final, 

Daniel elogiou o televisor instalado no Terminal Rodoviário, com os horários de ônibus. Disse que é 

uma inovação necessária e que resolve muitos problemas, já que o antigo painel impresso estava 

desatualizado.  A secretária adjunta Mayara Senna dos Reis destacou que o painel terá atualização 

mensal, para que as informações se mantenham confiáveis. Ao final, a presidente Luciane destacou 

que em reunião do Contur Hortênsias foi dado andamento ao retorno de Caxias do Sul para a região 

Uva e Vinho. A questão teve boa adesão e concordância dos integrantes daquele conselho e já está 



sendo dado andamento. No momento final, o secretário do COMTUR 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 Reis, 

Luciane Schommer, Camila Goulart, Marcelo Becker, Erich Grings, Maria Vargas, Fernando Maldaner, 

Valmor Heckler, Samuel Goldbeck, Daniel Hunger, Marli Kohler, Pedro Henrique Raaber, Adair 

Anselmo Martins, Rosi Souza Fritz e Daniel Weimer. 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: 05 de novembro de 2021, às 8 horas. 

 


