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Comtur avança na elaboração de Plano Estratégico de Turismo 
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Conforme cronograma, reuniões serão mensais até dezembro deste ano 

Empossada no último dia 19 de junho, a nova mesa diretora do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) se reuniu na 

manhã desta segunda-feira, 22, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE). A reunião foi 

conduzida pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, e teve o objetivo de estabelecer a 

metodologia para a entrega de um novo Plano de Turismo para Porto Alegre. “Foi um passo essencial para que possamos, 

juntos, validar as ideias e ações necessárias para desenvolver o setor de forma ordenada na Capital”, ressalta Eduardo 

Cidade. 

Na ocasião, os conselheiros também apreciaram e votaram uma proposta de regimento interno para o Comtur. Conforme o 

cronograma, as reuniões serão mensais até dezembro deste ano. Rita Vasconcelos, vice-presidente da Associação 

Brasileira de Agências de Viagens (Abav/RS) foi escolhida como vice-presidente. Além dela, estiveram presentes na 

reunião o diretor de Turismo e Eventos da SMDE, Leandro Balardin, e Juliana Noschang, coordenadora de Promoção 

Turística, representando o Executivo municipal. Também participaram representantes das seguintes entidades:  

  
• Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) 
• Associação Brasileira de Empresas de Eventos do RS (Abeoc) 
• Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR) 
• Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) 
• Associação Porto Alegre Rural (Caminhos Rurais) 
• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RS – Campus Restinga (IFRS) 
• Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau (CVB-POA) 
• Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) 
• Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do RS (Sindegtur-RS) 
• Sindilojas 
• Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (Abav/RS) 
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