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Ata nº. 001/2021 – DEPARTAMENTO DE TURISMO/COMAJA 

 

Ata da Reunião do Departamento de Turismo – Rota das Terras Encantadas, realizada às dez horas do dia 

vinte e três de julho simultaneamente com a Assembleia dos Prefeitos do Comaja, no município de 

Carazinho/RS. A reunião do departamento foi presidida por Carolina Lopes, Diretora do Departamento de 

Turismo e contou com a presença de Diretores, Secretários de Turismo e Vice-Prefeito. Inicialmente, 

Carolina cumprimentou a todos e falou da importância da retomada gradual das atividades presenciais 

observando todos os cuidados necessários para prevenção da Covid-19. Diante disso e em virtude da 

alteração dos representantes de alguns municípios, Carolina solicitou que todos se apresentassem para o 

grupo. Iniciando a pauta da reunião, a Diretora do Departamento falou sobre a atualização do Mapa 

Turístico Brasileiro que ocorre a cada dois anos e sua última atualização ocorreu no ano de 2019. Os 

municípios que irão fazer parte dessa nova versão do Mapa deverão comprovar os critérios estabelecidos 

pelo Ministério do Turismo em portaria que será publicada no próximo mês. Alguns critérios que faziam 

parte da última atualização serão mantidos e os municípios já devem ir organizando essa documentação 

que deverá ser entregue ao Rota das Terras Encantadas até o mês de setembro, pois durante o mês de 

outubro deverá ser inserida no sistema para posterior validação. Critérios: 1) comprovar a existência de 

órgão ou entidade responsável pela Pasta de Turismo; 2) comprovar a existência de dotação orçamentária 

destinada ao turismo; 3) comprovar a existência de Conselho Municipal de Turismo ativo mediante a 

apresentação da legislação que o institui, da ata de posse da atual diretoria e das atas das duas últimas 

reuniões realizadas; 4) possui prestadores de serviços turísticos de atividades obrigatórias registradas e 

regulares no CADASTUR até trinta dias antes da data de fechamento do sistema; 5) apresentar Termo de 

Compromisso assinado pelo Prefeito Municipal e pelo dirigente responsável pela pasta de turismo; 6) o 

Conselho Municipal de Turismo deverá apresentar um plano de trabalho para execução nos próximos vinte 

e quatro meses. Sendo assim, os municípios já podem ir organizando essa documentação e iremos aguardar 

a publicação da portaria para verificar se novos critérios serão incluídos. O município que não preencher 

os critérios estabelecidos irá ficar fora do Mapa Turístico Brasileiro o que poderá ser prejudicial uma vez 

que é o Mapa que orienta a atuação do Ministério no desenvolvimento das políticas públicas. Em relação 

ao CADASTUR, importante ressaltar que o município deverá apresentar pelo menos uma atividade 

obrigatória cadastrada, dentre elas: acampamento turístico, agência de turismo, guia de turismo, meio de 

hospedagem, organizadora de eventos, parque temático e transportadora turística. A relação dos 

empreendimentos cadastrados em cada município pode ser verificada junto ao site do Cadastur. Salienta-

se a importância da orientação aos empreendedores do turismo de cada município para que realizem esse 

cadastro, inclusive para as atividades que não são obrigatórias para o Mapa. A partir do mês de agosto, os 

municípios deverão entrar em contato para o agendamento das atividades a serem realizadas. Aqueles que 

já possuem o Plano Municipal de Turismo este deve ser revisado para verificar quais metas e ações foram 

realizadas. Em relação ao plano de trabalho de vinte e quatro meses que o Conselho deverá apresentar, será 

contratada uma empresa que auxiliará cada município com o desenvolvimento do seu plano, sendo a 

contratação aprovada por todos os presentes. Dando continuidade à pauta, Carolina reforçou a todos sobre 

o Plano de Ação de Retomada do Turismo que foi apresentado aos municípios no mês de maio, destacando 
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a importância da colaboração de todos para que essas ações possam ser desenvolvidas. Ressaltou que 

apenas sete municípios entregaram o diagnóstico turístico que deveria ser atualizado e entregue até o final 

do mês de junho. O diagnóstico turístico será utilizado como base para o desenvolvimento das atividades, 

pois ele relata a atual situação turística e as peculiaridades de cada município. Diante disso, aqueles que 

ainda não entregaram terão até o dia trinta de julho para encaminhar, observando que os agendamentos dos 

trabalhos a serem realizados em cada município seguirá a ordem de entrega dos diagnósticos. Em relação 

ao Seminário de Políticas Públicas que não ocorreu durante o mês de maio em virtude da pandemia, foi 

sugerido o mês de outubro como nova data, uma vez que a vacinação estará mais avançada e o evento 

poderá ser realizado com maior segurança, sendo aprovado por todos a sugestão. Carolina falou sobre o 

novo material de divulgação que está sendo atualizado e provavelmente será amplamente divulgado durante 

o Festival de Turismo de Gramado, que será um grande evento de retomada do turismo, e será realizado de 

quatro a sete de novembro de dois mil e vinte e um em Gramado/RS. Para que seja atualizado este material, 

os municípios deveriam atualizar o texto de divulgação do seu município até o dia dez de julho, porém, 

apenas sete municípios encaminharam os novos textos. Diante disso, Carolina ressaltou a importância deste 

trabalho de marketing e divulgação e pediu a colaboração de todos, sendo determinado novo prazo até o 

dia trinta de julho para que os mesmos verifiquem os textos e encaminhem para o e-mail da comunicação. 

Observando que os municípios que verificarem que o texto não precisa ser alterado deverão enviar essa 

informação para o e-mail comunicacao@rotadasterrasencantadas.com.br. A Diretora informou que durante 

o próximo mês o Diretor de Comunicação e Marketing irá até os municípios para realizar a coleta de 

imagens para esse material. Finalizando a reunião, Carolina agradeceu a presença de todos. Sem mais 

assuntos, dou por encerrada esta ata redigida e assinada por mim, afirmando serem verdadeiras todas as 

citações acima. 

  

Greici Petry 

Auxiliar Administrativo 
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