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COMTUR 

ATA DE REUNIÃO DO COMTUR/POA Ata Número 

02/2019 

Total de Páginas 

5 

Responsáveis p/ Ata: Leandro Balardin/Luciana Thomé Hora Início 

09:00 

Data da Reunião 

22/07/2019 

Local 
Sala de Reuniões da SMDE da Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Av. Júlio de 
Castilhos, 505 – 17º andar Centro Histórico. 

Pauta 

1. 1. Abertura; 
2. 2. Apreciação e votação da Ata de posse; 
3. 3. Definição da Mesa Diretora; 
4. 4. Apreciação e votação da proposta de Regimento Interno; 
5. 5. Plano Municipal de Turismo - debate e proposição de estratégias para o desenvolvimento 

do Turismo em Porto Alegre; 
6. 6. Definição do cronograma de reuniões até dezembro de 2019; 
7. 7. Assuntos gerais. 

Presenças:  
Representantes da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da 

Diretoria de Turismo e Eventos. Titular: José Eduardo Cidade, Suplente: Martha Lemos, Titular: Leandro Tittelmaier 

Balardin, e Titular: Juliane Noschang. 

Representante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Restinga – 

IFRS. Titular: Mirelle Barcos Nunes. 

Representante da Associação Brasileira de Empresas de Eventos do Rio Grande do Sul (ABEOC), Titular: Marcelo 

Rodrigues Bento. 

Representante da Associação Porto Alegre Rural (Caminhos Rurais), Titular: Mauri Webber. 

Representante da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Titular: João Luiz dos Santos Moreira. 

Representante da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR), Titular: Lenora 

Horn Schneider e Suplente: Rita de Cássia Michelon.  

Representante do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do RS (Sindegtur-RS), Titular: Rosane Maria Feltrin. 

Representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Titular: Maria Fernanda de Laquila Tartori.  

Porto Alegre e Região Metropolitana Convention e Visitors Bureau (CVB-POA), Titular: Lourdes Fellini. 

Representante do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), Titular: Ademar Roda dos Santos  

Representante da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav/RS), Titular: Rita de Cássia Aguiar de 

Vasconcelos. 

Ausências: Titular: Marcelo Borella, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado do Rio 

Grande do Sul. Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha), Titular: Henry Starosta 

Chmelnitsky. 

Registro 
Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, reuniu-se o COMTUR/POA – Conselho 
Municipal de Turismo de Porto Alegre. Com a presença dos representantes acima nominados e que 
firmaram a lista de presença que seque anexa a ata, às nove horas e vinte e seis minutos, deu-se início 
os trabalhos da presente reunião: 1. Abertura: A reunião foi aberta e conduzida pelo Presidente do 
Conselho José Eduardo Cidade que fez comunicados sobre algumas ações que estão sendo pautas no 
escritório de Turismo que compõe a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Dentre 
estas, é o trabalho que está sendo realizado para destinação do serviço do Linha Turismo para a 
iniciativa Privada e que o TR – Termo de Referência está sendo trabalho e em breve será divulgado. 
Informou também da saída do Servidor Vinicius Conte Elias do Turismo que deve ser substituído da 
suplência do conselho. Destacou que está sendo analisada a mudança do escritório do turismo para 
junto da SMDE, mas que o Linha Turismo e Cit devem permanecer na Travessa do Carmo, 84 na 
cidade baixa. 2. Apreciação e votação da Ata de posse: foi colocada em votação e aprovado por todos a 
ata da reunião anterior do COMTUR da data de 19 de junho quando da posse do Conselho. 3. 
Definição da Mesa Diretora: foi colocado em votação e aclamada por todos, a indicação feita pelo 
Presidente do Conselho, o nome da Representante da Associação Brasileira de Agências de Viagens 
(Abav/RS), Titular: Rita de Cássia Aguiar de Vasconcelos para ser a Vice-presidente do Conselho. 
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Também foi indicada a Servidora Juliane Noschang para ser secretária executiva do Comtur para o 
ano de 2019; 4. Apreciação e votação da proposta de Regimento Interno: Foi colocado em discussão e 
aprovação do Regimento Interno do Conselho que já havia sido enviado a minuta do mesmo para 
todos os conselheiros. Foi sugerido pela conselheira Juliane Noschang a vinculação ao cargo para as 
representações de membros que fazem parte do egrégio conselho. O assunto foi debatido e discutido 
por todos, ficando confirmada a regra. Após a discussão, o Regimento foi aprovado por unanimidade, 
o qual segue transcrito na íntegra: REGIMENTO INTERNO O Conselho Municipal de Turismo, instituído pela 

Lei nº 447, de 10 de Maio de 2000, regulamentado pelo Decreto nº 13.089, de 24 de Janeiro de 2001, e de 
acordo com o inciso V do Art. 3º da Lei Complementar 661, de 7 de Dezembro de 2010, propõe seu Regimento 
Interno na forma que segue: Art. 1º - Das Competências do Conselho Municipal de Turismo I - planejar, com o 
Executivo Municipal, a Política Municipal de Turismo, analisar e aprovar os projetos oriundos desta política, 
visando à sustentação de uma prática de turismo contínua e qualificada, consolidando a imagem de Porto 
Alegre como um destino turístico, qualificado, democrático e multicultural, ampliando e diversificando a 
presença de turistas na Cidade, bem como promovendo a atividade turística do Município de Porto Alegre em 
toda a sua potencialidade; II - deliberar sobre políticas, planos e programas referentes à política de turismo no 
Município de Porto Alegre; III - propor e fiscalizar ações e políticas públicas de desenvolvimento do turismo, 
sempre na preservação dos interesses do bem comum; IV - incentivar estudos, eventos, atividades 
permanentes e pesquisas na área do turismo; V - propor políticas e ações de geração, captação e alocação de 
recursos para o setor turístico; VI - colaborar na articulação das ações entre organismos públicos e privados na 
área do turismo; VII - acompanhar, avaliar e fiscalizar as ações do turismo desenvolvidas pelo Município de 
Porto Alegre; VIII - estudar e sugerir medidas que visem à expansão e ao aperfeiçoamento das atividades e 
investimentos realizados pelo Escritório de Turismo; IX - incentivar a permanente atualização do cadastro das 
entidades ligadas ao turismo do Município de Porto Alegre; X - aprovar, semestralmente, a prestação de contas 
do Fundo Municipal de Fomento ao Turismo; XI - elaborar e aprovar o seu Regimento; XII - propor a realização 
de consórcios e convênios administrativos com outros Estados, Municípios, cidades co-irmãs, entre outros, 
visando ao desenvolvimento da política de turismo. Da Organização Interna Art. 2º - Compõem a estrutura 
interna do COMTUR a Presidência, Vice-Presidência, Secretário, Grupos de Trabalhos Técnicos e os 
Conselheiros. Art. 3º - O COMTUR terá diretoria constituída por um presidente, um Vice-Presidente eleitos entre 
os seus membros e um Secretário nomeado pelo Presidente. Art. 4º - Compete ao Presidente do Conselho 
Municipal de Turismo: I - representar o Conselho em toda e qualquer circunstância; II - presidir as reuniões do 
Conselho; III - convocar as reuniões extraordinárias, dando ciência a seus membros com pelo menos 07 (sete) 
dias de antecedência, por e-mail ou por correspondência; IV - coordenar as atividades do Conselho; V - cumprir 
e fazer cumprir as determinações do Regimento Interno; VI - propor ao Conselho as reformas 
do Regimento Interno; VII - assinar as atas de reuniões, juntamente com o Secretário; VIII - adotar as 
providências necessárias ao acompanhamento, pelo Conselho, da execução dos projetos e propostas de 
interesse turístico do Município; IX - abrir, prorrogar, encerrar ou suspender as reuniões do Conselho; X - 
convidar pessoas de interesse do Conselho para participar das reuniões, com direito a voz e não a voto, com o 
objetivo de colaborar com o Conselho; XI - determinar a verificação de presença, através do respectivo livro;  XII 
- determinar a leitura de atas e de comunicações que entender necessárias; XIII - conceder a palavra aos 
membros do Conselho; XIV - colocar matéria em discussão e votação; XV - anunciar o resultado das 
votações; XVI – ter o voto de qualidade; XVII - decidir sobre questões de ordem ou submetê-las à consideração 
dos membros do Conselho, quando omisso o Regimento; XVIII - propor normas para o bom andamento dos 
trabalhos do Conselho; XIX - solicitar a anotação dos precedentes regimentais, para solução de casos 
análogos; XX - estabelecer relação para o estudo preliminar dos assuntos a serem discutidos nas reuniões; XXI 
- visitar os livros e documentos destinados aos serviços do Conselho e seu expediente; XXII - determinar o 
destino do expediente lido nas reuniões; XXIII - agir em nome do Conselho, ou delegar representação aos 
membros, para manter os contatos com as autoridades e órgãos afins: XXIV – Representar o COMTUR na 
Junta Administrativa membro permanente. Da competência do Vice-presidente Art. 5º - Ao Vice-Presidente 
do Conselho Municipal de Turismo compete colaborar com o Presidente e substituí-lo nos impedimentos. Da 
competência do Secretário Art. 6º - Ao Secretário do Conselho Municipal de Turismo compete: I - assessorar 
o Presidente na elaboração das pautas das reuniões e nas matérias técnicas;  II - secretariar as reuniões do 
Conselho;  III - organizar a ordem do dia das reuniões ordinárias e enviar a pauta aos membros, no prazo 
mínimo de 07 (sete) dias de antecedência; IV - preparar as atas das reuniões e assiná-las conjuntamente com o 
Presidente;  V - receber todo o expediente endereçado ao Conselho, registrar e tomar as providências 
necessárias; VI - responsabilizar-se pelos livros, atas e outros documentos do Conselho. Da competência dos 
membros do Conselho Art. 7º - Compete aos Membros Titulares do Conselho: I - comparecer às reuniões do 
Conselho; II - eleger, entre seus pares, o Presidente e o Vice-Presidente; III - estudar os assuntos que lhe forem 
submetidos, emitindo parecer; IV - participar das discussões e deliberações do Conselho, apresentando 
proposições, requerimentos, moções e questões de ordem; V - votar as proposições submetidas à deliberação 
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do Conselho; VI - pedir vista de pareceres ou resoluções e solicitar o andamento de discussões e votações; VII 
- obedecer às normas regimentais; VIII - assinar atas, resoluções e pareceres; IX - apresentar retificações ou 
impugnações das atas; X - justificar seu voto, dentro do prazo fixado pelo Presidente; XI - apresentar à 
apreciação do Conselho quaisquer assuntos relativos à sua atribuição; XII - desempenhar os encargos que lhes 
forem atribuídos pelo Presidente, apresentando o competente relatório; XIII - comunicar, previamente ao 
Presidente, a ausência ou impossibilidade de comparecer às reuniões para as quais forem convocados. Art. 8º - 
Aos membros suplentes do conselho compete: I - comparecer facultativamente as reuniões do Conselho, 
somente com direto a voz; II - substituir os Membros Titulares em caso de faltas, impedimentos ou licenças 
médicas, exercendo as mesmas atribuições e funções. Dos Grupos Técnicos de Trabalho Art. 9º - O 
Presidente do Conselho Municipal de Turismo poderá constituir grupos de trabalho, para estudos e trabalhos 
especiais, relacionados à competência do Conselho. §1º Os grupos constituídos terão no mínimo 3 (três) 
membros, podendo deles participar, a juízo do plenário, pessoas estranhas ao COMTUR. §2º O Presidente do 
Conselho observará o princípio de rodízio e, sempre que possível, conciliará a matéria em estudo com a 
formação dos membros da comissão. §3º Os grupos terão seus respectivos Coordenadores designados pelos 
próprios membros. Art. 10º - As comissões estabelecerão o seu programa de trabalho, cujo resultado será 
apreciado pelo Conselho Municipal de Turismo. Art. 11º - As comissões extinguir-se-ão, uma vez aprovado pelo 
plenário, o relatório dos trabalhos que executarem. Das reuniões do conselho e das eleições Art. 12º - O 
COMTUR reunir-se-á ordinariamente de fevereiro a dezembro, na primeira segunda-feira de cada mês, às 
09h00 (nove horas) na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ou outro local definido 
pelo Presidente, com o quórum mínimo de 7(sete) membros, deliberando por maioria simples, exceto quando se 
tratar de alteração do Regimento Interno, caso em que serão necessários os votos favoráveis de dois terços de 
seus membros.  §1º Caso a primeira segunda-feira coincida com datas comemorativas e/ou feriados, não 
haverá reunião e caberá ao Presidente do Conselho estabelecer uma nova data. §2º Após a assinatura da lista 
de presença, com o número legal de conselheiros, o Presidente declara aberta a reunião, com duração máxima 
de 1(uma) hora e 30(trinta) minutos. §3º Não havendo número legal, o Presidente efetivo ou eventual aguardará 
durante 10(dez) minutos, para que se complete esse número e, caso não ocorra, fará lavrar ata sintética pelo 
Secretário efetivo ou ad doc com o registro dos nomes dos conselheiros presentes, declarando em seguida 
prejudicada a realização da reunião. §4º O COMTUR poderá ser convocado extraordinariamente pelo seu 
Presidente ou por solicitação de um terço de seus membros titulares, ou ainda, pelo Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico.  Art. 13º - As reuniões serão presididas pelo Presidente do COMTUR, na sua 
ausência pelo Vice-Presidente, na ausência de ambos, pelo Secretário do Conselho e na ausência dos três, 
pelo Conselheiro de maior idade entre os presentes. Art. 14º - As reuniões do COMTUR serão previamente 
divulgadas e abertas ao público interessado, que não terá direito a voz nem a voto. Art. 15º - A Ordem do Dia 
será organizada com os assuntos apresentados para discussão, acompanhados dos respectivos pareceres. Art. 
16º - A ordem dos trabalhos do Conselho será a seguinte: I - leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião 
anterior; II - expediente; III - Ordem do Dia; IV - outros assuntos de interesse. §1º O expediente destina-se à 
leitura da correspondência recebida e de outros documentos. §2º A leitura da ata poderá ser dispensada pelo 
plenário quando sua cópia tiver sido distribuída aos membros do Conselho. Art. 17º - Para efeito de deliberação 
após a leitura do parecer, o Presidente submeterá o assunto à discussão, dando a palavra ao membro que a 
solicitar. Parágrafo único. O período de discussão de cada matéria será previamente fixado pelo Presidente, 
cabendo a cada membro o mesmo espaço para debater os assuntos. Art. 18º - As matérias apresentadas na 
Ordem do Dia serão objeto de discussão, deliberação e votação na reunião em que forem apresentadas. Art. 
19º - Por deliberação do plenário, a matéria apresentada na reunião poderá ser discutida e votada na reunião 
seguinte, sendo facultado a qualquer membro do Conselho pedir vista em matéria de debate. §1º O prazo de 
vista será de 5 (cinco) dias, podendo, a critério do Presidente, ser prorrogado ou reduzido, segundo a 
complexidade e a urgência da matéria. §2º Quando a discussão, por qualquer motivo, não for encerrada em 
uma reunião, ficará automaticamente adiada para a reunião seguinte. Art. 20º - Durante as discussões, os 
membros do Conselho poderão: I - levantar questões de ordem, expondo-as dentro do prazo fixado pelo 
Presidente; II - apresentar emendas ou substitutivos; III - opinar sobre os relatórios apresentados; IV - propor 
providências para a instrução do assunto em debate. Art. 21º - As propostas apresentadas durante a reunião 
deverão ser classificadas, a critério do Presidente, em matéria de estudo ou deliberação imediata. Art. 22º - O 
encaminhamento das questões de ordem, não previstas neste Regimento, será decidido pelo Presidente. Art. 
23º - Encerrada a discussão, a matéria em estudo será submetida à deliberação do plenário, juntamente com as 
emendas e/ou substitutivos apresentados. Art. 24º - A votação poderá ser simbólica ou nominal. §1º A votação 
simbólica far-se-á conservando-se sentados os que aprovam e levantados os que desaprovam a 
proposição. §2º A votação simbólica será regra geral para as votações, somente sendo abandonada por 
solicitação de qualquer membro, aprovada em plenário. §3º A votação nominal será feita pela chamada dos 
presentes, devendo os membros do Conselho responder sim ou não, conforme sejam favoráveis ou não à 
proposição. Art. 25º - Ao anunciar o resultado das votações, o Presidente declarará quantos votos foram 
favoráveis ou contrários. Parágrafo único. Havendo dúvidas sobre o resultado, o Presidente poderá pedir aos 
membros que se manifestem novamente. Art. 26º - Cabe ao plenário decidir o tipo de votação a ser 
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adotado. Art. 27º - Não poderá haver voto por delegação. Art. 28º - As decisões do Conselho serão tomadas por 
maioria simples. O Vice-Presidente, quando não estiver no exercício da Presidência, e o Secretário terão 
direitos a voz e voto, como os demais membros. Art. 29º - As deliberações do COMTUR deverão ser tomadas 
sob a forma de Resoluções. Art. 30º - Para fins da escolha dos membros do COMTUR, que alude o artigo, da 5º 
da Lei Complementar nº 447/2000, os interessados serão convocados pela Prefeitura a cada 2 (dois) anos, nos 
moldes dos artigo 6º da mencionada Lei. Parágrafo único. A Assembleia para eleição e as indicações pelas 
entidades e pelo Poder Público Municipal deverão ser realizadas até a primeira quinzena do mês anterior ao 
término do mandato da Diretoria, cabendo a Autoridade constituída regulamentá-la. Art. 31º - A eleição para a 
escolha do Presidente e Vice-Presidente do COMTUR será realizada na primeira reunião de cada mandato, por 
maioria absoluta dos seus membros, em escrutínio secreto, através de convocação do Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, que regulamentará e coordenará o processo eleitoral, contudo, não poderá em 
hipótese alguma influenciar em seu resultado. §1º Em caso de vacância ou dispensa do Presidente e/ou do 
Vice-Presidente, será convocada reunião extraordinária para nova eleição, nos moldes do caput deste 
artigo. §2º No caso de vacância do Secretário, será encaminhado ofício ao Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, para que seja indicado novo membro a ocupar o cargo em questão. Das atas Art. 
32º - As decisões do Conselho serão registradas em ata. §1º As atas deverão ser escritas seguidamente, sem 
rasuras ou emendas. §2º As atas serão subscritas pelo Presidente do Conselho, pelo Secretário e por todos os 
membros presentes à reunião. Art. 33º - Ata é o registro escrito do resumo das ocorrências verificadas nas 
reuniões do Conselho, e deverão conter: I - dia, mês, ano, local e hora da abertura e encerramento da reunião; 
II - o nome do presidente ou de seu substituto legal; III - os nomes dos membros que comparecerem à reunião, 
bem como o registro dos eventuais convidados; IV - o registro dos fatos ocorridos, dos assuntos tratados, dos 
pareceres, mencionando-se sempre a natureza dos estudos efetuados. Art. 34º - Lida no começo de cada 
reunião, a ata da sessão anterior será discutida e retificada, quando for o caso. Art. 35º - As atas serão 
registradas e arquivadas, sendo do Secretário do Conselho a responsabilidade pela organização e guarda dos 
documentos. Das substituições e perdas do mandato Art. 36º - Os membros do Conselho estarão 
dispensados de comparecer às reuniões, por ocasião de licença médica ou odontológica, devidamente 
comprovada através do respectivo atestado e de férias ou de licenças, que lhes forem regularmente concedidas 
pelos respectivos órgãos, repartições ou empresas onde desenvolverem suas atividades. Parágrafo único. Os 
afastamentos decorrentes de licença ou férias deverão ser comunicados ao Conselho, com antecedência de 
15(quinze) dias, salvo motivo urgente ou de força maior, devidamente justificado. Art. 37º - Os membros do 
Conselho perderão o mandato nas seguintes hipóteses: I - falta injustificada a 3 (três) reuniões ordinárias 
consecutivas ou a 6 (seis) alternadas durante o ano;  II - prática de atos irregulares ou de improbidade. Art. 38º - 
O Presidente do Conselho é a autoridade competente para declarar a perda de mandato de qualquer membro, 
após ser apurada a infração ou falta grave, cabendo recurso aos membros do Conselho, que decidirão por 
maioria simples a permanência ou não do membro excluído. Art. 39º - A exclusão e a consequente perda do 
mandato, serão comunicadas por escrito ao Chefe do Executivo, que determinará a lavratura do ato competente 
e designará o suplente ou substituto para ocupar a vaga do excluído. Parágrafo único. No caso de vacância do 
suplente, será indicado um novo nome (no caso de representante do Poder Público) ou assumirá o próximo 
candidato interessado mais votado (no caso de representante da sociedade civil). Art. 40º - Quando ocorrer 
vaga, o novo membro em substituição completará o mandato do substituto. DISPOSIÇÕES FINAIS E 
TRANSITÓRIAS Art. 41º - Este Regimento poderá ser alterado, mediante proposta de qualquer membro do 
Conselho, sendo necessários os votos favoráveis de dois terços de seus membros. Art. 42º - Os casos omissos 
e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regimento serão resolvidos por deliberação do Conselho, 

observada a legislação em vigor.  5. Plano Municipal de Turismo - debate e proposição de estratégias para o 

desenvolvimento do Turismo em Porto Alegre: Foi aberto o assunto sendo passado a palavra para a 
consultora Luciana Thomé que coordenou a apresentação do trabalho que estão em andamento. 
Plano Municipal de Turismo: Apresentação da equipe Técnica SMDE que conduzirá o trabalho - 
Luciana Thomé; Joana Braga, Juliane Noschang, Guilherme Klumb e Nathália. Prazo de conclusão: 
setembro, 2019. Objetivo: Estabelecer diretrizes para a condução da atividade turística em Porto 
Alegre, de forma compartilhada, respeitando a competência de cada órgão e entidade para a 
qualificação como destino turístico de negócios, eventos e incremento ao turismo de lazer noutros 
segmentos.  Horizonte: 2020 – 2026. Etapas de Desenvolvimento do Plano em conjunto com o COMTUR: 
Nível Estratégico - Elaboração da Matriz SWOT (12 de agosto), - Definição das Estratégias e Metas (19 
de agosto); Nível Tático - Plano de Ação (agosto - Equipe SMDE); Nível Operacional - Priorização das 
ações e projetos e gestão do Plano (setembro) - Validação e conclusão (setembro). Áreas Estratégias 
do PMT: - Gestão do Turismo, - Gestão de Eventos Geradores de Fluxo Turístico, - Qualificação de 
produtos e serviços turísticos, - Promoção e comercialização de Porto Alegre, - Gestão da Informação, 
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- Produção Associada ao Turismo. Áreas de Interesse Turístico consideradas para o Planejamento - 
Bom Fim, - Centro Histórico, - Cidade Baixa, - Moinhos de Vento, - Orla, - Zona Sul, - 4° Distrito, - Zona 
Norte (Aeroporto / Arena), - Zona Rural; Segmentos considerados para o Planejamento: Turismo de 
Eventos, Turismo de Negócios, Turismo Náutico, Turismo Histórico e Cultural, Turismo Gastronômico 
e Cervejeiro, Turismo Criativo, Turismo LGBT, Turismo de Compras, Turismo Religioso, Turismo Sênior, 
Turismo Técnico e Científico (Tecnologia e Inovação).  6. Definição do cronograma de reuniões até 

dezembro de 2019: Ficou definido que a primeira segunda-feira de cada mês, com o horário de início 
previsto para as nove horas. A exceção será o mês de agosto que serão realizadas duas reuniões para 
debater o Plano Municipal de Turismo. Ficando agendadas as seguintes datas - Agosto: 12 e 19 
(Extraordinária), Setembro: 02, Outubro: 07, Novembro: 04, Dezembro: 02; 7. Assuntos gerais: Mauri 
dos Caminhos Rurais informou a todos que o projeto dos Caminhos Rurais irá ser divulgado em 
matéria da RBS TV, no Programa Partiu/RS do próximo sábado (27). A servidora Juliane Noschang 
também aproveitou para divulgar a 2ª edição do Tour Cervejeiro Noturno, que acontecerá no próximo 
sábado (27). Nada mais sendo objeto de discussão, a vice-presidente do Conselho deu-se por 
encerrada a reunião que vai assinada pelos respectivos responsáveis.  

Encaminhamentos: Definido como prioridade a realização de duas reuniões no mês de agosto como 
excepcionalidade para detalhamento e avanços na discussão e elaboração do Plano Municipal de 
Turismo da Capital. As respectivas reuniões acontecerão no dia 12 e 19 de agosto às 9h. na Sala de 
Reuniões da SMDE da Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Av. Júlio de Castilhos, 505 – 17º andar 
Centro Histórico. 

Assinaturas: 
 
 

   Leandro Tittelmaier Balardin            Rita de Cássia Aguiar de Vasconcelos           José Eduardo Cidade  
   Responsável pela ATA                    Vice-presidente                                                Presidente do Conselho 
Rubrica dos Conselheiros: 
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COMTUR 

ATA DE REUNIÃO DO COMTUR/POA Ata Número 

03/2019 

Total de Páginas 

2 

Responsáveis p/ Ata: Juliane Noschang Hora Início 

09:00 

Data da Reunião 

12/08/2019 

Local 
Sala de Reuniões da SMDE da Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Av. Júlio de Castilhos, 
505 – 17º andar Centro Histórico. 

Pauta 

1. Abertura; 
2. Justificativas de Ausências; 
3. Apreciação e votação da Ata de 22/07/2019; 
4. Informes do COMTUR; 
5. Apresentação e discussão sobre a Matriz Swot PMT; 
6. Assuntos gerais: (Validar e aprovar criação de Grupo Whastssap); 
7. Encerramento 

Presenças:  
Representantes da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
da Diretoria de Turismo e Eventos. Suplente: Martha Lemos, Titular: Leandro Tittelmaier Balardin, e Titular: 
Juliane Noschang. 
Representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado do Rio Grande do 
Sul.Suplente: Débora Toffoli Snel 
Representante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Restinga 
– IFRS. Titular: Mirelle Barcos Nunes. 
Representante da Associação Porto Alegre Rural (Caminhos Rurais), Titular: Mauri Webber. 
Representante da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Titular: João Luiz dos Santos Moreira. 
Representante da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR), Titular: Lenora 
Horn Schneider e Suplente: Rita de Cássia Michelon.  
Representante do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do RS (Sindegtur-RS), Titular: Rosane Maria 
Feltrin. 
Representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Titular: Maria Fernanda de Laquila 
Tartoni.  
Porto Alegre e Região Metropolitana Convention e Visitors Bureau (CVB-POA), Titular: Lourdes Fellini. 
Representante do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), Titular: Ademar Roda dos 
Santos  
Representante da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav/RS), Titular: Rita de Cássia Aguiar de 
Vasconcelos. 
Ausências: Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e presidente do Conselho, 
José Eduardo Macedo Cidade. Representante da Associação Brasileira de Empresas de Eventos do Rio 
Grande do Sul (ABEOC), Titular: Marcelo Rodrigues Bento e suplente 
 Marcelo Borella, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado do Rio Grande do 
Sul. Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha), Titular: Henry Starosta Chmelnitsky. 

Registro 
Aos DOZE dias do mês de AGOSTO de dois mil e dezenove, reuniu-se o COMTUR/POA – Conselho Municipal 
de Turismo de Porto Alegre. Com a presença dos representantes acima nominados e que firmaram a lista de 
presença que seque anexa a ata, às nove horas e vinte e seis minutos, deu-se início os trabalhos da presente 
reunião: 1. Abertura: A reunião foi aberta e conduzida pela Vice Presidente do Conselho Rita de Cássia Aguiar 
de Vasconcelos que após dar as boas vindas comunicou as justificativas de ausência. 2. Justificativas de 
Ausência: Presidente do Conselho: José Eduardo Macedo Cidade foi convocado pelo prefeito para uma agenda 
urgente e substituído pela suplente. O Sr. Marcelo Borella, Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, foi representado pela sua suplente. 3. Apreciação e 
Votação da Ata da reunião anterior: foi colocado em votação e aprovada por todos a ata da reunião do dia 
22/07/2019; 4. Informes do Comtur: Não teve informes. 5. Apresentação e discussão sobre a Matriz Swot PMT: 
Dando sequência a apresentação de debates sobre o PMT de Porto Alegre, foi passada de imediato a palavra à 
colaboradora Luciana Thomé que está conduzindo o processo de elaboração do Plano Municipal de Turismo de 
Porto Alegre. Luciana apresentou a visão do plano que foi aprovada com o seguinte enunciado: “Consolidar 
Porto Alegre como um dos principais destinos de eventos do Brasil, desenvolvendo a cadeia produtiva de 
turismo com sustentabilidade, qualidade e inovação.” Na sequencia foi construída a matriz SWOT de forma 
participativa pelos membros do Conselho que foram apontando as Forças, Fraquezas, Oportunidades e 
Ameaças em relação ao desenvolvimento do turismo de Porto Alegre. 6. Assuntos gerais: Foi levantada pela 
vice-presidente a necessidade de criação de um grupo whatsapp para facilitar a comunicação interna, com a 
ressalva de uso exclusivo para comunicações oficiais; Foi sugerido que a partir da reunião de setembro, o local 
da reunião mude a cada edição possibilitando a visita às sedes das entidades membro do conselho. Após a 
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conclusão da matriz SWOT a vice-presidente retomou a palavra e  relembrou a todos que a próxima reunião 
será no dia 19 de agosto na sede da SMDE às 9h e terá como pauta principal a continuidade da construção do 
Plano Municipal de Turismo de Porto Alegre.7. Encerramento: Nada mais sendo objeto de discussão, deu-se 
por encerrada a reunião que vai assinada pelos respectivos responsáveis.  

Encaminhamentos: Foi aprovada por todos os presentes a criação de um grupo de whatsapp para 
comunicações oficiais. Foi oferecido o espaço da ABAV para sediar a próxima reunião. Definido como 
prioridade novo debate acerca do Plano Municipal de Turismo da Capital para a data de 19 de agosto às 9h. na 
Sala de Reuniões da SMDE da Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Av. Júlio de Castilhos, 505 – 17º andar 
Centro Histórico. 

Assinaturas: 
 
 
 
   Juliane Noschang                     Rita de Cássia Aguiar de Vasconcelos                           José Eduardo Cidade  
   Secretária Executiva                               Vice-presidente                                                Presidente do Conselho 

Rubrica dos Conselheiros: 
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COMTUR 

ATA DE REUNIÃO DO COMTUR/POA Ata Número 

04/2019 

Total de Páginas 

2 

Responsáveis p/ Ata: Juliane Noschang Hora Início 

09:00 

Data da Reunião 

19/08/2019 

Local 
Sala de Reuniões da SMDE da Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Av. Júlio de Castilhos, 
505 – 17º andar Centro Histórico. 

Pauta 

1. Abertura; 
2. Justificativas de Ausências; 
3. Apreciação e votação da Ata de 12/08/2019; 
4. Informes do COMTUR; 
5. Apresentação e discussão sobre as estratégias propostas no PMT 
6. Assuntos gerais: Carta de apoio á continuidade do curso de bacharelado em turismo 

da Faculdade Metodista; 
7. Encerramento 

Presenças:  
Representantes da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
da Diretoria de Turismo e Eventos. Suplente: Martha Lemos, Titular: Leandro Tittelmaier Balardin, e Titular: 
Juliane Noschang e Suplente: Maria José Vargas Nunes  
Representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado do Rio Grande do 
Sul.Suplente: Débora Toffoli Snel 
Representante da Associação Porto Alegre Rural (Caminhos Rurais), Titular: Mauri Webber. 
Representante da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Titular: João Luiz dos Santos Moreira. 
Representante da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR), Titular: Lenora 
Horn Schneider;  
Representante da Associação Brasileira de Empresas de Eventos do Rio Grande do Sul (ABEOC), Titular: 
Marcelo Rodrigues Bento. 
Representante do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha), Suplente: Carlos 
Henrique Schmidt; 
Representante do Porto Alegre e Região Metropolitana Convention e Visitors Bureau (CVB-POA), Titular: 
Lourdes Fellini. 
Representante do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), Suplente: Alisson Martins; 
Representante da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav/RS), Titular: Rita de Cássia Aguiar de 
Vasconcelos. 
Ausências: Representante do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do RS (Sindegtur-RS), Titular: Rosane 
Maria Feltrin; Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e presidente do 
Conselho, José Eduardo Macedo Cidade. Representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), Titular: Maria Fernanda de Laquila Tartoni; Representante do Instituto Federal do Rio Grande do Sul- 
Campus Restinga (IFRS- Campus Restinga),Titular Mirelle Barcos Nunes 

Registro 
Aos DEZENOVE dias do mês de AGOSTO de dois mil e dezenove, reuniu-se o COMTUR/POA – Conselho 
Municipal de Turismo de Porto Alegre. Com a presença dos representantes acima nominados e que firmaram a 
lista de presença que segue anexa a ata, às nove horas e quinze minutos, deu-se início os trabalhos da 
presente reunião: 1. Abertura: A reunião foi aberta e conduzida pela Vice Presidente do Conselho Rita de 
Cássia Aguiar de Vasconcelos que após dar as boas vindas comunicou as justificativas de ausência. 2. 
Justificativas de Ausência: Representante do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do RS (Sindegtur-RS), 
Titular: Rosane Maria Feltrin; Representante do Instituto Federal do Rio Grande do Sul- Campus Restinga 
(IFRS- Campus Restinga),Titular Mirelle Barcos Nunes); Representante da Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel), Titular: Maria Fernanda de Laquila Tartoni; Presidente do Conselho: José Eduardo 
Macedo Cidade foi convocado pelo Prefeito para uma agenda urgente e na sua ausência os trabalhos foram 
conduzidos pela vice-presidente do COMTUR; 3. Apreciação e Votação da Ata da reunião anterior: foi colocado 
em votação e aprovada por todos a ata da reunião do dia 12/08/2019; 4. Informes do Comtur: Não teve informe. 
5. Apresentação e discussão sobre a Matriz Swot PMT: Dando sequência a apresentação de debates sobre o 
PMT de Porto Alegre, foi passada de imediato a palavra à consultora Luciana Thomé que, dando continuidade 
ao processo de elaboração do Plano Municipal de Turismo, iniciou a apresentação do conjunto de estratégias 
proposto pela equipe de turismólogos com base na analise SWOT já validada pelo grupo. Cada proposta vai 
sendo discutida e validada pelo grupo. Em relação à política de apoio a eventos Sra. Lourdes Fellini enfatiza a 
importância de uma política de incentivo e captação de eventos e relata que os destinos que tem tido mais 
sucesso na captação tem aporte do município. Ainda sobre o tema eventos o grupo destaca a importância de 
uma politica de incentivo fiscal de atração de eventos, a exemplos de destinos como Curitiba-PR. Entre as 
estratégias propostas, Luciana apresenta a necessidade da definição de uma marca de Porto Alegre e cita  que 
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está em andamento um projeto de Place Branding para  a cidade coordenado pela ABDesign, então o Sr. João 
Luiz dos Santos Moreira sugere que haja uma apresentação do projeto para apreciação do Comtur.. Sobre o 
tema governança Luciana sugere a criação de uma autarquia responsável pela gestão do turismo. Sr Moreira 
sugere que não seja uma autarquia, mas sim uma agência público privada  nos moldes do Turismo de 
Barcelona. Terminada  a apresentação, as propostas foram aprovadas por todas  e a vice presidente passou 
para informe gerais.  6. Assuntos gerais: Sr. Leandro Balardin, informou aos presentes o recebimento de um 
pedido de uma professora para que o Comtur se manifeste através de uma carta ao Reitor da Rede Metodista 
de Ensino - IPA no sentido de repensar o fechamento do Curso de Bacharelado em Turismo daquela instituição, 
atualmente o único curso de formação de turismólogos na capital. Os presentes aprovam a elaboração de uma 
carta de apoio. A próxima reunião será dia 02 de setembro de 2019 das 9h às 10h30 na sede da ABAV-RS 
localizada na Praça Quinze de Novembro, 21 - Centro Histórico. 

 
Encaminhamentos: É criada uma câmara técnica para tratar de estratégias de promoção do destino Porto 
Alegre, formada pelas seguintes instituições: ABEOC, ABBTUR, Porto Alegre CVB, ABAV, SINDHA, ACPA 
SINDILOJAS e Diretoria de Turismo–SMDE; Os responsáveis pelo Place Branding “o que Marca Porto Alegre” 
serão convidados para uma reunião para apresentarem o projeto.  
 

Assinaturas: 
 
 
 
   Juliane Noschang                     Rita de Cássia Aguiar de Vasconcelos                           José Eduardo Cidade  
   Secretária Executiva                               Vice-presidente                                                Presidente do Conselho 

Rubrica dos Conselheiros: 
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COMTUR 

ATA DE REUNIÃO DO COMTUR/POA Ata Número 

05/2019 

Total de Páginas 

4 

Responsável da Ata: Juliane Noschang Hora Início 

09:00 

Data da Reunião 

03/09/2019 

Local 
Sala de Reuniões da ABAV-Associação Brasileira de Agências de Viagens – Praça Quinze, 21 
– 602, Centro Histórico. 

Pauta 

1. Abertura; 
2. Justificativa de Ausências; 
3. Apreciação e votação da Ata de 19/08/2019; 
4. Informes do COMTUR; 
5. Apresentação da ABAV/RS; 
6. Aprovação do texto da Política Municipal de Turismo; 
7. Apresentação Place Branding coordenado pelo Pacto Alegre; 
8. Assuntos gerais; 
9. Encerramento 

Presenças:  
Representantes da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
da Diretoria de Turismo e Eventos.Titular: José Eduardo Macedo Cidade Suplente: Martha Lemos, Titular: 
Leandro Tittelmaier Balardin, e Titular: Juliane Noschang  
Representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado do Rio Grande do 
Sul. Suplente: Débora Toffoli Snel 
Representante da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Titular: João Luiz dos Santos Moreira. 
Representante da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR), Suplente: Rita 
de Cássia Michelon;  
Representante da Associação Brasileira de Empresas de Eventos do Rio Grande do Sul (ABEOC), Titular: 
Marcelo Rodrigues Bento; 
 Representante do Instituto Federal do Rio Grande do Sul- Campus Restinga (IFRS- Campus Restinga),Titular 
Mirelle Barcos Nunes 
Representante do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do RS (Sindegtur-RS), Titular: Rosane Maria Feltrin 
Representante do Porto Alegre e Região Metropolitana Convention e Visitors Bureau (CVB-POA), Titular: 
Lourdes Fellini; 
Representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Titular: Maria Fernanda de Laquila 
Tartoni; 
Representante da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav/RS), Titular: Rita de Cássia Aguiar de 
Vasconcelos. E suplente: Clóvis Cavalheiro da Rosa; 
Representante do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha), convidado: Sandro 
Morganti Zanette (Vice-Presidente Administrativo/Financeiro do SINDHA) 
Ausências: Representante do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), Titular: Ademar 
Roda; Representante da Associação Porto Alegre Rural (Caminhos Rurais), Titular: Mauri Webber. 
Representante do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha),  

Registro 
Aos TRÊS dias do mês de SETEMBRO de dois mil e dezenove, reuniu-se o COMTUR/POA – Conselho 
Municipal de Turismo de Porto Alegre. Com a presença dos representantes acima nominados e que firmaram a 
lista de presença que segue anexa a ata, às nove horas e quinze minutos, deu-se início os trabalhos da 
presente reunião: 1. Abertura: A reunião foi aberta e conduzida pelo Presidente do Conselho José Eduardo 
Macedo Cidade que após dar as boas vindas comunicou as justificativas de ausência. 2. Justificativas de 
Ausência: Representante da Associação Porto Alegre Rural (Caminhos Rurais), Titular: Mauri Webber; 3. 
Apreciação e Votação da Ata da reunião anterior: foi colocado em votação e aprovada por todos a ata da 
reunião do dia 19/08/2019; 4. Informes do Comtur: O presidente do Conselho propôs a alteração do calendário 
de reuniões ordinárias de primeira segunda feira do mês para as primeiras terças-feiras do mês. A proposta foi 
colocada em votação e aceita pela maioria dos presentes; Na sequência o Diretor Balardin anunciou que a 
Diretoria de Turismo e Eventos estará presente no Acampamento Farroupilha a ocorrer de 07 a 22 de Setembro 
no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, com a unidade móvel fornecendo informações turísticas da cidade e 
sobre o evento e com demais atividades, por oportuno convidou os presentes para visitarem a unidade durante 
a realização do evento; A seguir o Secretário Cidade comunica e convida os presentes a participarem da 
assinatura de um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Porto Alegre (Diretoria de Turismo e 
Eventos-SMDE) e o Ministério do Turismo prevista para o dia 17 de Setembro de 2019, o convenio tem como 
objeto a descentralização por parte do MTUR para o município das ações de orientação, cadastramento e 
fiscalização dos prestadores de serviço de turismo. A Sra Rosane Maria Feltrim, representante do Sindegtur-RS 
solicita apoio na fiscalização dos guias, expõe que já existe  a lei, no entanto não há fiscalização suficiente e 
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coloca o Sindicato à disposição para realizar um trabalho educativo com usuários do serviço e os profissionais, 
para auxiliar na tarefa. A Sra Rita Vasconcelos reforça  a necessidade de fiscalização dos transportes turísticos 
e distribui um material elaborado pela ABAV para orientação dos usuários dos serviços acerca da legislação 
vigente. 5. Apresentação da ABAV: Dando sequência a reunião o presidente passa a palavra ao Sr. João 
machado, presidente da ABAV, que na condição de anfitrião da as boas vindas aos demais membros, 
apresenta as ações que vem sendo realizada pela ABAV, convida a todos a participarem do evento ExpoABAV 
a realizar-se em São Paulo de 25 a 27 de setembro próximo e coloca á disposição dos conselheiros a sede da 
instituição para realização de reuniões, cursos e eventos. 6.Aprovação do texto da Política Municipal de 
Turismo: Luciana Thomé apresenta a todos o texto proposto para elaboração de um decreto municipal que 
dispõe sobre a Política Municipal de Turismo, o presidente abre para  as considerações dos presentes, Juliane 
Noschang, sugere a alteração da redação do texto do item I do artigo 2º do documento, de: “Turismo – atividade 
econômica representada pelo conjunto das transações efetuadas entre os agentes econômicos do turismo e os 
órgãos públicos para o fomento da ou à atividade turística. É gerado pelo deslocamento voluntário e temporário 
de pessoas para fora dos limites da área ou região em que têm residência fixa, por qualquer motivo;” para: 
Turismo: Sistema produtivo econômico decorrente do deslocamento temporário e voluntário de um ou mais 
indivíduos que, saem do seu local de residência habitual para outro, gerando múltiplas inter-relações de 
importância cultural, econômica, ambiental e social entre os núcleos emissores e receptores. Após 
considerações e debates entre os membros, foi aprovada a alteração deste trecho do texto. Sem mais 
considerações o restante do texto foi aprovado na sua totalidade e segue transcrito na sua íntegra: DECRETO 
Nº XX.XXX, de XX de XXXXXX de 2019. ESTABELECE A POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO 
ALEGRE. O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições legais, nos termos do 
artigo 94, II e artigo 140 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, DECRETA: CAPÍTULO I DA POLÍTICA 
MUNICIPAL DE TURISMO Art. 1° Fica estabelecida de Política Municipal de Turismo de Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul, que visa orientar o desenvolvimento sustentável do turismo no município. Art. 2° Para 
fins de cumprimento do estabelecido na política municipal de Turismo de Porto Alegre devem ser observados os 
seguintes conceitos: I – Turismo – Sistema produtivo econômico decorrente do deslocamento temporário e 
voluntário de um ou mais indivíduos que, saem do seu local de residência habitual para outro, gerando múltiplas 
inter-relações de importância cultural, econômica, ambiental e social entre os núcleos emissores e receptores; II 
– Oferta Turística – conjunto dos atrativos, equipamentos, bens e serviços de alojamento, alimentação, de 
recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, social e de outros tipos, capaz de atrair e assentar um público 
visitante, num determinado local, durante um período determinado de tempo; III – Demanda Turística – número 
total de pessoas que viajam (demanda efetiva ou real) ou gostariam de viajar (demanda potencial), utilizando 
instalações ou serviços turísticos em lugares afastados de seus locais de residência ou trabalho; IV – Produto 
Turístico – atrativos, infraestrutura e serviços urbanos, equipamentos e serviços turísticos, acrescidos de 
facilidades, contando com uma gestão integrada, ofertados no mercado de forma organizada, por um 
determinado preço e caracterizado por uma imagem diferenciada; V – Segmentação Turística – forma de 
organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e mercado, sendo que os segmentos turísticos podem 
ser estabelecidos a partir dos elementos de identidade de oferta e também de características e variáveis de 
demanda; VI – Cadeia Produtiva do Turismo – conjunto de elos, inerentes a atividade turística, que se articulam 
progressivamente desde os insumos básicos até o produto final, incluindo, distribuição e comercialização; VII – 
Região Turística – território caracterizado por um conjunto de municípios de interesse turístico, que possuem 
afinidades e complementariedades culturais ou naturais, que possibilitam o planejamento e a organização 
integrados, como também a oferta de produtos turísticos mais competitivos, nos diferentes mercados, 
agregando força principalmente na gestão e promoção. VIII – “Áreas Especiais de Interesse Turístico” (AEIT), 
são locais que devem ter um tratamento diferente (regime urbanístico) daquele dispensado ao restante da 
cidade para que possam receber melhor as pessoas, atender suas necessidades, proteger o meio ambiente e 
valorizar a história da cidade. São identificadas como AEIT as áreas da cidade cujos patrimônios ambientais e 
paisagem urbana reconhecidamente geram atratividade turística. A atratividade turística é reconhecida pelo 
fluxo de visitantes de outras cidades, e pela tradição dos marcadores turísticos em apresentar aquela área 
como importante para experiência do turista em Porto Alegre. As AEIT são caracterizadas por um núcleo em 
que se encontram os principais elementos de atratividade turística, e um perímetro subsidiário de serviços, no 
qual se encontram os equipamentos necessários e complementares ao turismo da área núcleo. CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS Art. 3° A Política Municipal de Turismo tem por objetivos: I – orientar a integração e 
articulação das ações e atividades turísticas desenvolvidas pelas diversas organizações e entidades do 
município; II – articular e integralizar ações e atividades turísticas intermunicipais, favorecendo convênios e 
outros instrumentos de cooperação; III – estabelecer parâmetros para a busca pela qualidade turística 
adequada; IV – fomentar o potencial turístico de forma participativa e sustentável, com base em seu patrimônio 
cultural, natural e na capacidade empresarial; V – estimular a criação, a consolidação e a difusão dos produtos 
turísticos locais, atuando no estado como indutor dos destinos regionais, visando à ampliação do fluxo, o tempo 
de permanência e o gasto médio dos turistas; VI – apoiar programas estratégicos de capacitação dos atores da 
cadeia produtiva; VII – apoiar a realização de feiras e exposições, viagens de incentivo, congressos e eventos 
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municipais, nacionais e internacionais classificados como turísticos ou de interesse turístico; VIII – incentivar 
empreendimentos destinados as atividades de expressão cultural, de animação turística, de entretenimento e 
lazer, e de outros atrativos com capacidade de retenção e prolongamento do tempo de permanência do turista; 
IX – prevenir e combater as atividades turísticas relacionadas aos abusos de natureza sexual e outras que 
afetem a dignidade humana, respeitadas as competências dos diversos órgãos governamentais envolvidos; X – 
contribuir para o alcance de política tributária justa e equânime para as diversas entidades componentes da 
cadeia produtiva do turismo; XI – promover a integração do setor privado como agente complementar de 
financiamento em infraestrutura e serviços necessários ao desenvolvimento turístico; XII – Ampliar e consolidar 
a sistematização e o intercâmbio de dados estatísticos e informações relativas às atividades dos 
empreendimentos turísticos instalados no município e região, integrando universidades e os institutos de 
pesquisa na análise desses dados, na busca da melhoria da qualidade e credibilidade dos relatórios estatísticos 
do setor turístico; XIII – fomentar a produção associada ao turismo. CAPÍTULO III DOS PRINCÍPIOS Art. 4° A 
Política Municipal de Turismo orienta-se pelos seguintes princípios: I – Visão Sistêmica – multidisciplinariedade 
- promovendo um ambiente que propicie uma abordagem integrada do desenvolvimento do turismo; II – 
Sustentabilidade – buscando equidade social, eficiência econômica, diversidade cultural, proteção e 
conservação do meio ambiente, que permita uma melhor qualidade de vida aos atores envolvidos na atividade 
direta ou indiretamente; III – Parcerias – promovendo articulação e gestão compartilhada, envolvendo os 
setores público, privado e sociedade civil organizada estabelecendo um processo de sinergia para alcançar 
objetivos comuns; IV – Qualidade – desenvolvendo práticas de objetivam padrões de qualidade da oferta 
turística; V – Inclusão Social – possibilitando que um maior número de pessoas tenha acesso ao turismo, tanto 
à sua prática, como também se beneficiando dos seus resultados diretos, reduzindo desigualdades, e 
promovendo oportunidades de geração de emprego e renda; VI – Competitividade – promovendo uma melhor 
relação entre a segmentação da demanda estabelecida e a diversificação e especialização da oferta 
disponibilizada, primando pela qualidade dos produtos turísticos e por uma infraestrutura compatível; VII – 
Mobilização – articulando os setores locais no processo de desenvolvimento, tornando-os agentes ativos na 
busca de objetivos comuns; VIII – Inovação – buscando permanentemente elementos transformadores para 
atender necessidades, criar soluções, agregar valor e incorporar benefícios aos serviços e atividades turísticas. 
CAPÍTULO IV DOS INSTRUMENTOS Art. 5° São instrumentos da Política Municipal de Turismo: I – o Conselho 
Municipal de Turismo – COMTUR; II – o Fundo Municipal de Turismo – FUNTUR; III – o Fórum de Governança 
Local do Turismo; IV – o Plano Estratégico de Turismo do Município de Porto Alegre; V – as normas e 
parâmetros de qualidade vigentes, os zoneamentos previstos no plano diretor municipal, os planos de manejo 
de unidades de conservação e áreas de preservação, relatórios de avaliação e impacto turístico, análise de 
risco e capacidade de carga; V – os incentivos a criação ou absorção de tecnologia e inovação para melhoria 
da qualidade turística; VI – os incentivos para ampliação, qualificação, promoção da oferta turística municipal 
disponível em âmbitos internacional, nacional, estadual e municipal; VII – os mecanismos de incentivo (fiscais e 
não fiscais) para captação e atração de novos negócios que fomentem o desenvolvimento da cadeia produtiva 
do turismo e setores relacionados. VIII – as pesquisas estatísticas disponibilizadas pelos Governos Federal, 
Estadual e Municipal e por outras organizações que tem impacto no setor; IX – a legislação vigente nos âmbitos 
nacional, estadual e municipal, bem como políticas nacionais e estaduais que tenham impacto no 
desenvolvimento do turismo no município e garantam sua sustentabilidade.  Art. 6° Este decreto entra em vigor 
na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Porto Alegre, XX de XXXXXXXX de 2019. Nelson 
Marchezan Júnior, Prefeito de Porto Alegre Registre-se e publique-se. José Eduardo Macedo Cidade, 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico. Nelson Nemo Marisco, Procurador-Geral do Município.; 
7.Apresentação Place Branding: Na sequência a  senhora Daniela Lompa Nunes, representante da ABDESIGN, 
apresenta o projeto “O que Marca Porto Alegre” projeto de place branding que está sendo realizado em Porto 
Alegre como uma das ações do Pacto Alegre. Após a apresentação o Sr. João Luiz Moreira, enfatiza  a 
importância do projeto para o turismo de Porto Alegre  e reforça  a necessidade de se criar uma instituição 
responsável pela governança da marca, para que esta  não fique vinculada estritamente ao governo e sim 
tenha uma gestão publico privada para evitar a descontinuidade do projeto. A sugestão é aceita e o presidente 
propõe como pauta da próxima reunião a avaliação de uma proposta de governança para marca. Sem mais 
para tratar, o presidente encerra a presente reunião. 
 

Encaminhamentos:  
1- Alteração do calendário de reuniões ordinárias de primeira segunda feira do mês para as primeiras terças-
feiras do mês  

2- Aprovação do texto da política municipal de turismo com alteração do conceito de turismo para o seguinte 
texto: Sistema produtivo econômico decorrente do deslocamento temporário e voluntário de um ou mais 

indivíduos que, saem do seu local de residência habitual para outro, gerando múltiplas inter-relações de 
importância cultural, econômica, ambiental e social entre os núcleos emissores e receptores; 
3- Incluir na pauta da próxima reunião a avaliação de uma proposta, que deverá ser enviada pela equipe da 
diretoria de turismo-SMDE, sobre a governança da marca que será entregue pelo projeto place branding. 
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Assinaturas: 
 
 
 
                            Juliane Noschang                                                  José Eduardo Cidade  
                         Secretária Executiva                                                Presidente do Conselho 

Rubrica dos Conselheiros: 
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COMTUR 

ATA DE REUNIÃO DO COMTUR/POA Ata Número 

06/2019 

Total de Páginas 

3 

Responsável da Ata: Juliane Noschang Hora Início 

09:00 

Data da Reunião 

01/10/2019 

Local 
Sala de Reuniões da ACPA-Associação Comercial de Porto  Largo Visc. do Cairú, 17 - Centro 
Histórico, Porto Alegre-RS 

Pauta 

1. Abertura; 
2. Justificativa de Ausências; 
3. Apreciação e votação da Ata de 03/09/2019; 
4. Informes do COMTUR; 
5. Apresentação da ACPA; 
6. Apresentação do Boletim Estatístico do Turismo; 
7. Participação no Festival do Turismo de Gramado; 
8. Proposta de redução do ISS para eventos; 
9. Assuntos gerais; 
10. Encerramento. 

Presenças:  
Representantes da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
da Diretoria de Turismo e Eventos. Suplente: Martha Lemos, Titular: Leandro Tittelmaier Balardin, Titular: 
Juliane Noschang e Suplente: Ivone dos Passos Maio 
Representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado do Rio Grande do 
Sul. Suplente: Débora Toffoli Snel; 
Representante da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA): Titular: João Luiz dos Santos Moreira e 
Suplente: Norton Luiz Lenhart; Paulo Afonso Pereira : presidente da ACPA (convidado); Gunther Staub membro 
da ACPA (convidado);  
Representante do Instituto Federal do Rio Grande do Sul- Campus Restinga (IFRS-Campus Restinga), Titular: 
Mirelle Barcos Nunes;  
Representante do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do RS (Sindegtur-RS), Titular: Rosane Maria 
Feltrin; 
Representante do Porto Alegre e Região Metropolitana Convention e Visitors Bureau (CVB-POA), Titular: 
Lourdes Fellini; 
Representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Titular: Maria Fernanda de Laquila 
Tartoni; 
Representante da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav/RS), Titular: Rita de Cássia Aguiar de 
Vasconcelos.  
Ausências: Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Porto 
Alegre e presidente do COMTUR: José Eduardo Macedo Cidade Representante da Associação Brasileira de 
Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR), Titular: Lenora Horn Schneider; Representante do 
Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), Titular: Ademar Roda; Representante da 
Associação Porto Alegre Rural (Caminhos Rurais), Titular: Mauri Webber; Representante do Sindicato de 
Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha) Titular: Henry Starosta ; Representante da Associação 
Brasileira de Empresas de Eventos do Rio Grande do Sul (ABEOC), Titular: Marcelo Rodrigues Bento; 

Registro 
Ao PRIMEIRO dia do mês de OUTUBRO de dois mil e dezenove, reuniu-se o COMTUR/POA – Conselho 
Municipal de Turismo de Porto Alegre. Com a presença dos representantes acima nominados e que firmaram a 
lista de presença que segue anexa a ata, às nove horas e dez minutos, deu-se início os trabalhos da presente 
reunião: 1. Abertura: A reunião foi aberta e conduzida pela Vice-Presidente do Conselho Rita Vasconcelos que 
após dar as boas vindas comunicou as justificativas de ausência. 2. Justificativas de Ausência: Representante 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Porto Alegre e presidente do 
COMTUR: José Eduardo Macedo Cidade Representante da Associação Brasileira de Turismólogos e 
Profissionais do Turismo (ABBTUR), Titular: Lenora Horn Schneider; Representante da Associação Porto 
Alegre Rural (Caminhos Rurais), Titular: Mauri Webber; 3. Apreciação e Votação da Ata da reunião anterior: foi 
colocado em votação e aprovada por todos a ata da reunião do dia 03/09/2019; Em virtude  de compromissos 
posteriores do Sr Paulo Afonso Pereira, presidente  da ACPA e anfitrião da reunião, foi solicitada  à  vice-
presidente  que antecipasse a pauta 5: Apresentação da ACPA, sendo assim foi concedida  a palavra  ao Sr. 
Paulo Afonso, que  deu as boas  vindas aos membros  do COMTUR, enfatizou a importância de se tratar o tema 
turismo na cidade, tema este  que é recorrente nas reuniões  da ACPA  e por fim colocou a casa  a disposição 
do Conselho Municipal de Turismo. Em seguida a vice-presidente passa para o próximo assunto 4. Informes do 
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Comtur: Com a palavra o Sr. Leandro Balardin informa que o Decreto da Política de Turismo, aprovado na 
ultima reunião, foi encaminhado para análise da Procuradoria Geral do Município-PGM e posterior assinatura  
do Prefeito. No entanto, a PGM apontou irregularidades quanto ao formato jurídico, Pois a existência de uma 
Lei Complementar vigente que versa sobre o tema, impede que a revisão e alteração da política se deem por 
Decreto. Deverá ser uma Lei Complementar, ou uma portaria aprovando plano municipal de Turismo. Sendo 
assim o objeto será revisado e proposto novamente, seguindo as orientações da PGM. O Sr. Norton Lenhart 
pede a palavra e sugere que seja encaminhada aos membros do COMTUR toda legislação pertinente para 
analise e sugestões dos membros para composição do novo documento a ser apresentado. A vice–presidente  
acata  a sugestão e solicita registro como encaminhamento. Como próximo informe o Sr. Leandro faz referência 
ao evento “Turismo e o Futuro” realizado no dia 30 de Setembro pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, enfatiza a importância de eventos como esse e parabeniza a SEDETUR, através de sua 
representante Debora Toffoli Snel, que agradece e destaca a qualidade dos palestrantes de Porto Alegre. Como 
próximo informe, a vice-presidente Rita Vasconcelos relatou que a Expo ABAV, ocorrida em São Paulo de 25 a 
27 de Setembro foi um sucesso. Como novidade, nessa edição o ultimo dia do evento foi aberto ao público 
também, e teve um retorno positivo. Muitas pessoas perguntaram sobre Porto Alegre, o evento teve no total 30 
mil visitantes nos 3 dias e por fim, Rita  ressalta  a importância  de se  garantir  a presença do destino Porto 
Alegre  na próxima edição da feira Na sequencia o Sr. João Luiz dos Santos Moreira informa que participou do 
Roteiro da Legalidade, promovido pela Linha de Turismo em parceria com a Film Comission e parabeniza a 
SMDE-PMPA pela iniciativa e pela qualidade do produto, elogia os profissionais envolvidos e qualidade dos 
serviços prestados, lamenta a ausência  dos demais conselheiros no passeio e solicita que nas próximas ações 
haja maior adesão por parte dos membros do Conselho pois julga ser fundamental o apoio à ações como essa 
para o fortalecimento do turismo na cidade. Por fim qualifica o roteiro como um excelente produto que requer 
pequenos ajustes, mas que apresenta grande potencial e deve ser operado pela iniciativa privada; Como ultimo 
informe Martha Lemos relata a participação da Diretoria de Turismo no Acampamento Farroupilha com o projeto 
Turismo de Galpão, realizando oficinas em parceria com os Piquetes, prestando informações turísticas na 
Unidade Móvel e realizando caminhadas guiadas, agradece o apoio do IFRS – Campus Restinga, na presença 
de sua representante, Mirelle Barcos Nunes que promoveu um programa de voluntariado com os alunos 
possibilitando o atendimento na Unidade Móvel de Informações Turísticas da Diretoria de Turismo. Após o 
relato a Sra. Rita passa para a próxima pauta: 6.Apresentação do Boletim Estatístico do Turismo. O senhor 
Leandro explica que este ano o BEMTUR passou a ser executado pela equipe de economistas da SMDE que 
são responsáveis por analisar os dados e finalizar o Boletim e apresenta o sr. Eduardo Starosta, economista 
responsável pela equipe. Segue apresentando os resultados de 2018, depois Starosta comenta os resultados 
do boletim e diz que os dados de 2018 ainda representam um mercado retraído como consequência da crise 
econômica, no entanto já se vê uma pequena recuperação e os resultados de 2019 tendem a apresentar uma 
melhora significativa, em virtude da Copa América na cidade e de um cenário de melhoria na economia como 
um todo. O sr. João Moreira destaca o valor significativo arrecadado pelo município em impostos das três 
atividades características do turismo, R$27 milhões e sugere o COMTUR cobre do executivo um orçamento 
proporcionalmente compatível ao montante arrecadado. A sra. Lourdes Fellini solicita ao senhor Eduardo 
Starosta um ensaio do dimensionamento do turismo, considerando o efeito direto e indireto da atividade. 
Starosta se compromete a estudar o assunto e fazer uma proposta. Sem mais considerações a vice-presidente 
conduz para a próxima pauta e passa a palavra para Juliane Noschang, chefe da Unidade de Promoção 
Turística da Diretoria de Turismo de Porto Alegre, que apresenta aos conselheiros como se dará a Participação 
da Cidade no Festival de Turismo de Gramado. Nessa edição Porto Alegre terá novamente um stand próprio de 
28 m² com montagem especial conforme planta e layout apresentado e dois servidores, Roque Lemanski e 
Juliane Noschang conduzindo o atendimento e ações no stand. A proposta do stand é oportunizar espaço às 
instituições públicas e privadas representantes de produtos e serviços turísticos de Porto Alegre para 
promoverem o destino em conjunto com o órgão municipal. Estarão representados no stand: o turismo 
cervejeiro, caminhos rurais, futebol tour, turismo náutico, gastronomia, agências receptivas, CVBPOA e 
SINDHA. Juliane reforça o convite aos conselheiros para participarem no stand e utilizarem para agendas. O 
senhor João Moreira sugere que se valorize de alguma forma a existência do Conselho. A sra. Mirelle apresenta 
interesse na participação no stand e disponibiliza os alunos do IFRS do curso de guia e de gestão do lazer para 
atuarem no stand como atividade complementar, sem custo para o município. Sem mais comentários, os 
conselheiros aprovam o projeto de participação do stand institucional de Porto Alegre no Festuris- 2019. Dando 
sequencia a reunião, sra Rita Vasconcelos passa para a próxima pauta 8.Proposta de redução do ISS para 
eventos. O senhor Leandro Balardin informa que foi solicitado pela SMDE que o assunto fosse retirado da 
pauta, pois requer maior discussão devendo ser incluído na próxima reunião. Sendo assim a próxima pauta é: 
9. Assuntos gerais do COMTUR. O senhor Northon Lenhart pede a palavra e reforça  a necessidade de se falar  
sobre a importância de se construir um novo centro de eventos em Porto Alegre, faz  referência  a outras 
cidades que tiveram um incremento significativo no desenvolvimento do turismo após a construção de um 
centro de Eventos, como Berlim, por exemplo. O conselheiro recomenda, ainda que se reveja o local de 
construção, uma vez que a área destinada próximo ao Estádio Beira Rio não seria adequado, por ter pouca 
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extensão e pouca capacidade de expansão. A seguir, a senhora Fernanda Tartoni faz um convite a todos os 
conselheiros para participarem do Encontro Nacional da ABRASEL que ocorrerá em Porto Alegre na Unisinos 
de 19 a 21 de Novembro. O evento reunirá profissionais da gastronomia de todo país. Sem mais assuntos para 
tratar a Sra Rita Vasconcelos agradece a presença de todos e convida para a próxima reunião a realizar-se no 
dia 05 de Novembro de 2019 na sede do Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau 
(POACVB) e encerra a reunião. 
 

Encaminhamentos:  
1- Encaminhar aos membros do COMTUR toda legislação pertinente à Política Municipal de Turismo para 
análise e sugestões dos membros para composição do novo documento a ser apresentado. 
2- Será analisada a inclusão da proposta de redução de ISS na próxima pauta. 
 

Assinaturas: 
 
 
 
                       Juliane Noschang                                                  Rita Vasconcelos  
                    Secretária Executiva                     Vice-Presidente do Conselho Presidente em exercício da reunião. 

Rubrica dos Conselheiros: 
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COMTUR 

ATA DE REUNIÃO DO COMTUR/POA Ata Número 

07/2019 

Total de Páginas 

3 

Responsável da Ata: Juliane Noschang Hora Início 

09:10 

Data da Reunião 

12/11/2019 

Local 
Sala de Reuniões do  Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau – 
Shopping Total - Av. Cristóvão Colombo, 545, prédio 2, 4º andar. Bairro Floresta – Porto 
Alegre-RS 

Pauta 

8. Abertura; 
9. Justificativa de Ausências; 
10. Apreciação e votação da Ata de 01/10/2019; 
11. Informes do COMTUR; 
12. Apresentação Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau; 
13. Entrega do Plano Municipal de Turismo de Porto Alegre; 
14. Apresentação das Ações do Projeto Rotas POA; 
15. Atualização sobre o andamento do Place Branding; 
16. Assuntos gerais; 
17.  Encerramento 

Presenças:  
Representantes da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
presidente do COMTUR: José Eduardo Macedo Cidade Suplente: Martha Lemos; Representantes da Diretoria 
de Turismo e Eventos da SMDE Titular: Leandro Tittelmaier Balardin, Titular: Juliane Noschang e Suplente: 
Ivone dos Passos Maio; 
Representante do Instituto Federal do Rio Grande do Sul- Campus Restinga (IFRS-Campus Restinga), Titular: 
Mirelle Barcos Nunes;  
Representante do Porto Alegre e Região Metropolitana Convention e Visitors Bureau (CVB-POA), Titular: 
Lourdes Fellini;  
Representante da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav/RS), Titular: Rita de Cássia Aguiar de 
Vasconcelos; Representante da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR), 
Titular: Lenora Horn Schneider; Representante do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre 
(Sindilojas), Suplente: Alisson Martins; Representante da Associação Brasileira de Empresas de Eventos do Rio 
Grande do Sul (ABEOC), Titular: Marcelo Rodrigues Bento. 
Convidados: Alejandro Ávila, Ana Isaias Barretto e Luciana Thomé  
 
Ausências: Representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado do 
Rio Grande do Sul. Titular: Marcelo Borella; Representante da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA): 
Titular: Gunther Staub ;Representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Titular: 
Maria Fernanda de Laquila Tartoni; Representante da Associação Porto Alegre Rural (Caminhos Rurais), 
Titular: Mauri Webber; Representante do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha) 
Titular: Henry Starosta ; Representante do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do RS (Sindegtur-RS), 
Titular: Rosane Maria Feltrin 

Registro 
Aos DOZE dias do mês de NOVEMBRO de dois mil e dezenove, reuniu-se o COMTUR/POA – Conselho 
Municipal de Turismo de Porto Alegre. Com a presença dos representantes acima nominados e que firmaram a 
lista de presença que segue anexa a ata, às nove horas e dez minutos, deu-se início os trabalhos da presente 
reunião :1. Abertura: A reunião foi aberta e conduzida pelo Presidente do Conselho José Eduardo Macedo 
Cidade que após dar as boas vindas comunicou as justificativas de ausência. 2. Justificativas de Ausência: 
Representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Titular: Maria Fernanda de Laquila 
Tartoni; Representante da Associação Porto Alegre Rural (Caminhos Rurais), Titular: Mauri Webber. 3. 
Apreciação e Votação da Ata da reunião anterior: foi colocado em votação e aprovada por todos a ata da 
reunião do dia 01/10/2019; 4. Informes do COMTUR: O Sr. José Eduardo Cidade agradece o esforço da 
equipe, Juliane, Roque, Roger, Balardin pela presença no stand institucional de Porto Alegre no Festuris – 
Festival de Turismo de Gramado. O presidente menciona também a importância da parceria do Sindha para a 
elaboração do material gráfico institucional para eventos. Juliane agradece a todos e enfatiza a importância da 
participação das instituições membro do COMTUR para o sucesso do evento. Agradece também a sra. Rita 
pela passagem das caravanas de Portugal e do Festuris; Balardin comenta sobre a participação na posse da 
nova diretoria da ABAV e parabeniza a sra. Rita Vasconcellos pela vice presidência. Senhora Rita agradece à 
equipe da Diretoria de Turismo por receber as caravanas do Festuris e elogia o stand de Porto Alegre no 
Festuris. Na sequencia Balardin convida a todos para participarem do ato de lançamento do edital do Parque 
Harmonia; Cidade fala sobre a transferência da Feira do Pêssego para o Largo Glênio Peres; convida para 
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abertura da colheita às 15h hoje, na propriedade do produtor Valdomiro Silveira dos Santos no bairro Vila Nova; 
A seguir, Marta relata a participação do turismo na Feira do Livro, com stand institucional houve um retorno 
positivo e presença de turistas; Balardin lamenta a perda do conselheiro Sr. João Luiz dos Santos Moreira e 
ressalta  a importância do Conselheiro no turismo de Porto Alegre e no COMTUR. Item 5. Apresentação Porto 
Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau: Alejandro Avila representante do POA CVB, 
instituição anfitriã da reunião apresenta o Convention Bureau, relata que terão mudança de diretoria em breve.  
Relata que foram realizados esse ano três grandes congressos médicos em Porto Alegre nas áreas de 
ginecologia, pediatria e radiologia. Recentemente foi captado para 2022 o evento de otorrinolaringologia. O 
POACVB retomou o treinamento room tax  e um dos objetivos é q a taxa de turismo seja algo obrigatório, 
Alejandro solicita realização de estudo para redução do ISS; Rita comenta o caso da Itália  taxa obrigatórias 
separadas do serviço. Cidade relata que o estudo para tratativas de redução de ISS de eventos já está em 
andamento e fala da importância da colaboração do trade no fornecimento dos dados. O estudo está sendo 
preparada pela equipe econômica da smde com base nos estudos existentes para ter consistência de 
argumentação para pleitear uma possível redução de ISS; 6. Entrega do Plano Municipal de Porto Alegre: 
Luciana Thomé apresenta o plano de turismo e comenta que foi uma construção coletiva com o Comtur já 
trabalhado em reuniões anteriores. Luciana fala da importância da consolidação das áreas turísticas, foi 
encaminhado à equipe responsável pelas discussões do plano diretor. Luciana comenta também o desejo de se 
retomar Porto Alegre turística; Outro destaque do Plano é o foco na gestão de turismo e eventos (geradores de 
fluxo turístico) da oferta turística oferta turística. O Plano de Turismo é aprovado por todos os presentes. No 
quesito monitoramento de dados a equipe da SMDE está trabalhando no modelo de um observatório de 
turismo. 7. Apresentação das Ações do Projeto Rotas POA: Luciana apresentou o projeto Porto Cervejeiro. 
Explicou que foi um projeto construído por um grupo de instituições como Sindha, SEBRAE ,SMDE, AGM, 
SMDE, através  do PACTO ALEGRE, que  se tratou de uma ação promocional para avaliar a maturidade do 
produto. Luciana comenta que a partir da experiência realizada em três finais de semana avalia-se que é 
necessária uma estruturação do segmento para depois estruturar enquanto produto turístico e que os técnicos 
da SMDE foram importantes nessa avaliação. Mirelle do IFRS chama a atenção para o nome Rota Cervejeira, 
pois o conceito de rota abrange mais de um município, cita exemplos como Rota Romântica e complementa 
que a utilização do nome rota pode gerar uma falsa expectativa no turista, pois não corresponde ao formato do 
Porto Cervejeiro. Luciana comenta que já foi observado isso e o nome correto é projeto Porto Cervejeiro. 8. 
Atualização sobre o andamento do Place Branding: Luciana Thomé fala sobre o Place Branding que tem 
uma entrega prevista para dezembro, serão apresentadas três propostas para votação popular, depois será 
entregue à cidade provavelmente em março de 2020. Luciana enfatiza que é uma marca da cidade e não do 
turismo de Porto Alegre, mas é um projeto independente não é realizado pela prefeitura de Porto Alegre. 9. 
Assuntos Gerais: Sr. Leandro Balardin comunica que foi protocolado na Assembleia Legislativa via deputado 
Mateus Wep o pedido para reconhecimento de Porto Alegre como a Capital Estadual das Microcervejarias 
Artesanais, já consta como projeto de lei n 481/2019. O projeto também será encaminhado para a Câmara 
Federal, como Capital Nacional das Microcervejarias. O presidente do Conselho comenta que Porto Alegre é a 
cidade com maior numero de registros de fórmulas de cervejas, no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento), O representante da ABEOC senhor Marcelo Rodrigues Bento ressalta a importância de se 
valorizar e destacar a cerveja artesanal como produto de Porto Alegre e relata que há um grande numero de 
eventos durante o ano em trono da produção o que movimento o setor; Luciana Thomé anuncia que dois 
projetos da Prefeitura de Porto Alegre estão concorrendo ao Prêmio Nacional de Turismo nas seguintes 
categorias: Aproveitamento do patrimônio natural para o turismo: projeto Orla Moacyr Scliar e melhoria do 
ambiente de negócios e atração de investimentos: Escritório de eventos.  Não tendo mais a ser tratado, o 
presidente encerra a reunião e é feita uma homenagem ao Sr João Luiz dos Santos Moreira.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encaminhamentos:  
1- Encaminhar aos membros do COMTUR o plano de desenvolvimento do turismo; 
2- Enviar aos membros do COMTUR a apresentação do projeto Porto Cervejeiro;  
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3- Será analisada a inclusão da proposta de redução de ISS na próxima pauta. 
 

Assinaturas: 
 
 
 
                       Juliane Noschang                                                José Eduardo Macedo Cidade 
                    Secretária Executiva                                                   Presidente do Conselho  

Rubrica dos Conselheiros: 
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COMTUR 

ATA DE REUNIÃO DO COMTUR/POA Ata Número 

08/2019 

Total de Páginas 

2 

Responsável da Ata: Ivone Maio Hora Início 

12:10 

Data da Reunião 

02/12/2019 

Local Tartoni Ristorante, localizado na Av. Túlio de Rose, 80 - Passo d'Areia – Porto Alegre-RS 

Pauta 

18. Abertura; 
19. Justificativa de Ausências; 
20. Apreciação e votação da Ata de 12/11/2019; 
21. Informes do COMTUR; 
22. Apresentação Abrasel ; 
23. Apresentação do Relatório de Ações 2019 SMDE / Diretoria de Turismo  
24. Apreciação e votação da proposta de ações prioritárias 2020; 
25. Assuntos gerais; 
26. Encerramento. 

Presenças:  
Representantes da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
presidente do COMTUR: José Eduardo Macedo Cidade Suplente: Martha Lemos; Representantes da Diretoria 
de Turismo e Eventos da SMDE Titular: Leandro Tittelmaier Balardin, Titular: Juliane Noschang e Suplente: 
Ivone dos Passos Maio; 
Representante do Instituto Federal do Rio Grande do Sul- Campus Restinga (IFRS-Campus Restinga), Titular: 
Mirelle Barcos Nunes;  
Representante do Porto Alegre e Região Metropolitana Convention e Visitors Bureau (CVB-POA), Titular: 
Lourdes Fellini;  
Representante da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav/RS), Titular: Rita de Cássia Aguiar de 
Vasconcelos; Representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Titular: Maria 
Fernanda de Laquila Tartoni; Representante da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do 
Turismo (ABBTUR), Suplente: Rita de Cassia Michelon; Representante da Associação Brasileira de Empresas 
de Eventos do Rio Grande do Sul (ABEOC), Titular: Marcelo Rodrigues Bento. Representante da Associação 
Porto Alegre Rural (Caminhos Rurais), Titular: Mauri Webber; Representante do Sindicato Estadual dos Guias 
de Turismo do RS (Sindegtur-RS), Titular: Rosane Maria Feltrin; Representante do Sindicato de Hospedagem e 
Alimentação de POA e Região (Sindha) Titular: Henry Starosta Chemelnitsky, Suplente: Álisson Martins 
Representante do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas). 
 
Convidados: Luciana Thomé  
 
Ausências: Representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado do 
Rio Grande do Sul. Titular: Marcelo Borella; Representante da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA): 
Titular: Gunther Staub; Titular: Ademar Roda dos Santos. 

Registro: 

Aos DOIS dias do mês de DEZEMBRO de dois mil e dezenove, reuniu-se o COMTUR/POA – Conselho 
Municipal de Turismo de Porto Alegre. Com a presença dos representantes acima nominados e que firmaram a 
lista de presença que segue anexa a ata, às doze horas e dez minutos, deu-se início os trabalhos da presente 
reunião :1. Abertura: A reunião foi aberta e conduzida pelo Presidente do Conselho José Eduardo Macedo 
Cidade que após dar as boas vindas comunicou as justificativas de ausência. 2. Justificativas de Ausência: 
conforme informado acima. 3. Apreciação e Votação da Ata da reunião anterior: foi colocado em votação e 
aprovada por todos a ata da reunião do dia 12/11/2019; 4. Informes do COMTUR: O Sr. José Eduardo Cidade 
agradece o apoio do COMTUR ao longo do ano e exalta a parceria que tem gerado ações conjuntas, como o 
material promocional da cidade numa parceria entre SMDE e SINDHA, a atuação integrada de diversos 
parceiros no estande de Porto Alegre no Festuris, entre outros. O presidente menciona também que recebeu 
novamente a demanda de parte do trade para retomada da roomtax. Sr. Eduardo esclarece que o governo não 
teria perspectiva de ampliar a taxação, mas pode levar esta demanda ao governo se o setor formaliza-la. Nesse 
sentido, sugere às entidades presentes que, caso queiram se manifestar quanto à roomtax, formalizem via 
ofício à SMDE. Rita Michelon solicita que nas atas do COMTUR fique claro que o plano elaborado para o 
Turismo da cidade é um Plano Estratégico e não o Plano Municipal de Turismo, este último possui metodologia 
própria, a qual não foi utilizada no plano da cidade. Juliane informa que estará 60 dias em férias e licença e que 
na sua ausência a suplente Ivone Maio irá assumir o secretariado do COMTUR. A conselheira Fernanda dá as 
boas-vindas ao grupo e apresenta os objetivos e as atuações da ABRASEL-RS. Luciana informa sua 
participação na Conferência de Turismo Rural, ocorrida na área rural de Porto Alegre, a carta que condensa as 
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resoluções da conferência será disponibilizada por ela ao COMTUR. Eduardo Cidade anuncia que em breve o 
Sr. Leandro Balardin será nomeado secretário adjunto da SMDE e a Sra. Luciana Thomé irá assumir como 
Diretora de Turismo do mesmo órgão. Apresentação ABRASEL – RS – Fernanda apresenta a entidade a qual 
representa no COMTUR, ressaltando a importância da gastronomia para o Turismo e da expectativa que Porto 
Alegre dê mais atenção ao seu potencial gastronômico que vai além do churrasco, é múltiplo e de qualidade. 
Ressalta a importância dos bares e restaurantes para manter a cidade viva e ocupada, o que reflete na 
segurança dos locais onde a atividade se estabelece. Dá boas vindas ao grupo em seu restaurante e reforça a 
ABRASEL como parceira do Turismo na cidade. 6. Apresentação do Relatório de Ações do Turismo 2019: 
Leandro apresenta o relatório destacando as principais ações e entregas da gestão municipal em 2019 em 
diversas áreas: gestão, eventos, promoção, receptivo turístico, entre outras. O documento que detalha estas 
ações está anexo a esta ata. 7. Apreciação e votação da proposta de ações prioritárias 2020: Luciana 
apresentou as principais propostas e metas a serem desenvolvidas ao longo de 2020. Destaque para os 
objetivos: Implantar e desenvolver a Política Municipal de Turismo; Organizar e desenvolver a governança do 
turismo; Gerir indicadores do Turismo e Eventos; Promover a qualificação da Oferta Turística a partir do 
desenvolvimento dos segmentos prioritários e da capacitação de profissionais e de prestadores de serviços 
turísticos; Desenvolver a Produção Associada ao Turismo (PAT) de Porto Alegre, valorizando a marca do 
destino e oportunizando o fortalecimento da Economia Criativa; Implantar o regime especial de Áreas Turísticas 
no espaço urbano como norteador de políticas públicas para a atividade; Desenvolver o turismo náutico em 
Porto Alegre; Apoiar o desenvolvimento de ações do Pacto – Rotas POA; Gerir de forma eficiente a realização 
de eventos na Cidade e Posicionar Porto Alegre como destino turístico nacional e internacional através do 

branding de destino. O detalhamento da proposta esta anexo a esta ata. As propostas foram aprovadas pelo 
COMTUR.  8. Assuntos Gerais: Henry sugere que a SMDE amplie sua participação em eventos do Turismo 
que tenham estandes com acesso facilitado pelo MTUR, a exemplo da FITUR. Presidente Eduardo esclarece o 
processo de licenciamento de eventos da cidade por meio do Escritório de Eventos, informa que o Ministério 
Público fez proposições de alterar os processos alterados, exigindo um prazo de quinze dias de antecedência 
para a divulgação dos eventos licenciados. Segundo ele, isso poderia inviabilizar o Escritório de Eventos, pois 
exigiria dos promotores que entrassem com o pedido de autorização com muita antecedência. Leandro informa 
que fez visita técnica a Florianópolis e se reuniu com o responsável pelo projeto da marina daquela cidade, a 
ideia do município é ampliar o conhecimento das possibilidades para um projeto de marina pública que será 
concedido para gestão da iniciativa privada. Cidade informa que a dretriz do governo municipal é de não atuar 
em áreas que a iniciativa privada tenha expertise, portanto a marina pública deverá ser pensada nesta linha de 
ação; informa que se for aceito os estudos de viabilidade urbanística realizados em 2007, o governo ganhará 
tempo para dar andamento ao projeto. Os conselheiros optam em não realizar as reuniões ordinárias nos 
meses de janeiro e fevereiro, caso necessário, será feita uma convocação extraordinária. A próxima reunião 
ordinária do COMTUR ficou agendada para o dia 03/03/2020, em novo horário, às 9h30 em local ainda a ser 
definido, houve indicação de dois locais, sede do SINDHA e do SINDILOJAS. 
 
 

Encaminhamentos:  
4- Cada entidade poderá manifestar-se quanto à roomtax encaminhando ofício à SMDE, endereçada ao 

Sr. Eduardo Cidade; 
5- Em 2020, as reuniões ordinárias ocorrerão na primeira terça-feira de cada mês, às 9h30; 
6- Solicitada a inclusão na pauta da próxima reunião do projeto de qualificação contemplado pelo Fundo 

dos Direitos Difusos com o valor de R$800.000 (oitocentos mil reais); 
7- Solicitada a inclusão na pauta da apresentação do Termo de Referência da permissão pública da Linha 

Turismo; 

Assinaturas: 
 
 
 
                       Ivone Maio                                                José Eduardo Macedo Cidade 
                    Secretária Executiva (suplente)                        Presidente do Conselho  

Rubrica dos Conselheiros: 
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