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Às dez horas e quinze minutos do dia três de julho de dois mil e vinte, através de 
videoconferência no aplicativo Zoom Cloud Meetings, deu-se início à 199ª Reunião do 
Conselho Municipal de Turismo de Nova Friburgo, sob a Presidência de Rodrigo Melo 
de Assis. Rodrigo Melo iniciou a Reunião esclarecendo que Edson Biá e Edmilson 
Schineid solicitaram desligamento do COMTUR, pois colocaram-se à disposição das 
eleições municipais. Rodrigo explicou que estará à frente do Conselho até o final do 
presente ano, quando ocorrerão eleições para nova composição. Rodrigo mencionou a 
reunião com o Prefeito que acontecerá na segunda-feira seguinte, falando sobre a 
intenção de que algumas demandas a serem levadas sejam retiradas da presente 
Reunião. Ricardo Reis, Secretário de Turismo, assumiu a palavra, falando sobre a 
solicitação de alteração no Decreto Municipal de flexibilização, em relação à 
antecipação da data de reabertura dos hotéis e atrativos turísticos, explicando que está 
sob a análise do COE (Comitê de Operações Emergenciais). Ricardo lembrou sobre a 
necessidade de continuarmos trabalhando todos juntos pelo Turismo. Rodrigo sugeriu 
a elaboração de um questionário, no sentido de buscar um maior comprometimento 
dos candidatos em relação ao setor. Rodrigo falou também sobre a importância de o 



Conselho Municipal de Turismo ter maior autonomia na condução das políticas públicas 
de turismo, e de estar mais envolvido na escolha da condução do Turismo, no sentido 
de fortalecer o Secretário de Turismo e o setor como um todo, e buscar maior 
comprometimento do Prefeito. Thiago Mello assumiu a palavra, explicando sobre o 
Manual de Biossegurança para Meios de Hospedagem. Wania Monnerat falou sobre os 
Selos da Secretaria de Turismo do Estado e do Ministério do Turismo, lembrando que 
os turistas serão os verdadeiros fiscais da aplicação desses selos e da adaptação dos 
estabelecimentos às novas atitudes sanitárias. Thiago prosseguiu explanando sobre o 
Manual e todas as questões envolvidas na sua implementação. Passando-se a falar 
sobre as demandas a serem levadas para a reunião com o Prefeito, Rodrigo tomou a 
palavra como representante da Associação Comercial de São Pedro da Serra. Rodrigo 
disse que o comércio das regiões de Lumiar e São Pedro da Serra não funcionam 
desconectadas do segmento turístico, explicando que um Decreto que flexibiliza 
apenas o comércio, torna-se praticamente inútil na região. Rodrigo demonstrou a 
preocupação do setor em serem os últimos a reabrir, dizendo que regiões turísticas 
precisam ser tratadas de forma diferente. Ricardo Reis tomou a palavra, explicando que 
talvez as medidas adotadas inicialmente não atendam Lumiar e São Pedro da Serra, 
mas é necessário haver bom senso de todas as partes. Rodrigo retomou a palavra, 
lembrando que Lumiar e São Pedro da Serra vivem quase que exclusivamente do 
Turismo, e que irão levar essa demanda adiante. Fernanda Gripp falou que é realmente 
importante o Turismo ser visto com um olhar diferenciado, e que esse tipo de questão 
deve ser levada ao Prefeito não como demanda de uma instituição separada, mas sim 
do Conselho como um todo. Fernanda falou também sobre a implantação do Manual 
de Biossegurança, explicando que já está previsto no orçamento do Sebrae recurso para 
oferecer consultoria gratuita aos empresários, para que possam estruturar-se quanto à 
formatação e à implantação dos protocolos de biossegurança. Wania complementou, 
falando sobre o Sebrae Tec, que estará disponível a partir de agosto. Marciano pediu a 
palavra para agradecer a oportunidade de participar da elaboração do Manual de 
Biossegurança, e lembrou sobre a importância de treinamento e conscientização, no 
intuito de criar um senso de responsabilidade comportamental. Denise Gonzalez pediu 
a palavra e perguntou se o Manual de Biossegurança já está liberado, mostrando 
preocupação em adequar o estabelecimento de acordo com o Manual a tempo de 
reabrir na data estipulada no Decreto Municipal. Wania explicou que o Manual já está 
pronto, mas ainda está recebendo algumas sugestões. Angélica lembrou que a última 
versão do Manual já foi disponibilizada para análise, e que as poucas sugestões 
recebidas foram devidamente encaminhadas ao Grupo de Trabalho. Cristiane Passos, 
do CEFET, pediu a palavra, dizendo que recebeu o Manual, conversou com o colega 
Ambrozio e que, por parte do CEFET, não há nenhuma objeção em relação ao 
documento. Rodrigo retomou a palavra reforçando que o COMTUR precisa ser mais 
ouvido. Rodrigo pontuou que, se o Conselho é um fórum onde o turismo da cidade é 
discutido, deveria ser natural que as pessoas ligadas ao Conselho fossem ouvidas em 
relação à escolha do Secretário de Turismo e às intenções do Prefeito relacionadas ao 
setor. Rodrigo pontuou, a título de exemplo, que, a partir do momento em que o 
Secretário de Turismo não faz parte do COE, entende-se que não está sendo dada ao 
Turismo a atenção necessária, enquanto atividade econômica da cidade. Rodrigo 



ressaltou que é necessário elencar as demandas, exigindo dos candidatos um 
compromisso público de maior participação do COMTUR nas decisões relacionadas ao 
Turismo, bem como ser levado em consideração na condução das políticas públicas de 
turismo nos próximos quatro anos de governo. Wania Monnerat mencionou que, a 
Secretaria de Educação, por exemplo, também não está fazendo parte do COE. 
Fernanda Gripp falou sobre a falta de valorização do setor de turismo por parte do 
poder público. Fernanda pontuou que a Prefeitura nunca estabeleceu realmente uma 
Secretaria de Turismo com recursos para trabalhar, de forma que o Secretário tenha 
condições de implantar efetivamente ações de turismo no Município, lembrando que 
o orçamento é disponibilizado exclusivamente para o Carnaval, como se o turismo na 
cidade se resumisse a eventos e ao Carnaval. Fernanda complementou dizendo que é 
o momento de o Conselho se fortalecer, e que a Prefeitura precisa internalizar que, 
após a moda íntima e o metal mecânico, o Turismo é a principal atividade econômica 
do município. Fernanda finalizou dizendo que devem sim pressionar os candidatos e 
que, quem for eleito, deverá ser cobrado no sentido de que a Secretaria de Turismo 
tenha efetivamente recursos e condições de trabalhar. Ricardo, Rodrigo e Fernanda 
prosseguiram falando um pouco mais sobre propostas em relação ao COMTUR e às 
demandas a serem enviadas aos candidatos. Wania lembrou da necessidade de a 
Presidência do COMTUR estar sempre na iniciativa privada, sugerindo que seja feita 
uma Assembleia para aprovar todas as mudanças que são necessárias. Ricardo Reis 
lamentou a saída do Secretário de Estado de Turismo, Otávio Leite, uma vez que ele 
estava ouvindo bastante as demandas do interior do estado. Nilton Sérgio lembrou da 
questão dos guias de turismo, que estão passando dificuldade. Rodrigo finalizou 
convidando todos a fazerem uma reflexão, disseminando essas ideias dentro de suas 
representações, a fim de que preparem suas questões e, na próxima reunião, 
apresentem um esboço do que desejam levar aos candidatos. Não havendo mais 
assuntos a serem tratados, o Presidente Rodrigo Melo de Assis deu por encerrada a 
Reunião, às onze horas e quarenta e cinco minutos. 
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