
208ª  REUNIÃO ORDINÁRIA
De 15 de Junho de 2021

ATA 04/2021

Participantes:

- Secretário Executivo do Comtur
- Membros Conselheiros Titulares e Suplentes

Pautas de discussão:

As pautas até o presente momento são: 

1- Apresentação da Tese sobre o Comtur – Prof. Sr. Demétrius 
2-  Semana do Turismo e Polo gastronômico –Flávio Stern
3- Grupos de Trabalho (Câmaras Técnicas de Trabalho) – André Luis 

As quatorze horas e vinte minutos do dia quinze de junho de dois mil e vinte e um o Sr. André
Luis deu inicio a reunião do Comtur. André iniciou convidando ao professor Sr. Demétrius para
apresentar sua Tese sobre o Conselho Municipal  de Turismo de Nova Friburgo.  Demetrius
comentou em sua apresentação onde os membros participantes discutiram a cada assunto. Os
assuntos discutidos foram sobre decretos, Leis (2016/2017/2018/2019)e Diretrizes. Fernanda
falou sobre o Lidera e as leis em cada ano. Demétrius continuou falando sobre a criação do
Comtur e Fumtur. Flávio comentou sobre a lei orgânica e demais leis. Demétrius falou sobre as
diretrizes orçamentárias e a taxa de turismo sustentável. Fernanda comentou sobre o Inovafri
e os grupos de atuação. Demétrius  falou sobre a baixa influência do conselho diante das
interferências políticas. Aiã Reis reforçou sobre a lei orgânica. Alini Salgado comentou sobre as
questões das dificuldades da fluidez das leis e falou sobre a importância do comtur. Demétrius
comentou sobre que alguns municípios tem suas dificuldades sobre os conselhos e sobre as
subvenções do turismo. Aiã reforçou sobre a questão das subvenções. Demétrius falou de
como o trabalho foi feito sobre a tese. André comentou que nas gestões anteriores não tinha
acesso a nada. Disse sobre que participa do comtur desde 2001 e naquela época quase não
tinha   registro  a  não  ser  um  livro  ata.  Demétrius  comentou  que  naquela  época  tentou
pesquisar o material do serra verde e não tinha. Demétrius comentou sobre o plano municipal
de  turismo  e  a  conferência  do  turismo,  que  o  município  não  tem.  Que  já  foi  pensado  e
comentado lá trás mas não foi concluído. Fernanda comentou que lá atrás tudo isso que fora
comentado já fora planejado porém não concluído e que acaba se perdendo. Flávio disse que
em  2004  foi  criado  um  projeto  de  turismo  e  que  acabou  ficando  parado.  O  Demétrius
comentou sobre a importância do papel da conferência junto ao plano municipal. Demétrius e
Flávio concordaram do plano e da conferência que tem que ser prático. Demétrius comentou
sobre o código tributário também. Demétrius falou sobre o poder de sua influência e citou
como exemplo da lei do guia, onde o poder legislativo deveria estar mais presente. André
comentou que foi duas vezes a câmara solicitar o ofício dos membros do poder legislativo para
participarem no conselho, principalmente os da comissão de turismo mas no momento nada.
Fernanda comentou sobre o conselho em se tornar deliberativo e Demétrius reforçou sobre o



assunto diante de sua pesquisa. Falou sobre a importância da participação dos setores junto as
reuniões do comtur. Fernanda comentou sobre a participação de todos os demais, ou seja, a
sociedade.  Aiã  comentou  que  quando  o  assunto  é  relevante  de  interesse  de  todos  a
participação  é  maior.  E  quando  não  é  há  uma  ausência  maior.  Alini  comentou  sobre  a
importância  dos membros conselheiros  e suas participações e o  comprometimento.  André
comentou sobre a nova realidade onde ficou muito difícil  devido a pandemia mas que aos
poucos vamos voltando. Demétrius comentou que é importante tocar nessa ferida pois tem
que  ter  não  só  o  comprometimento  dos  membros  conselheiros  como  a  participação  da
sociedade nas decisões. Quando não participam fica difícil tomar as decisões. Aiã comentou
sobre as dificuldades das secretarias em liberarem seus conselheiros para reunião do conselho,
e não faz sentido selecionar o funcionário a participar do conselho se ele não é liberado, e aí
fica  complicado  estar  presente.  André  reforçou  as  dificuldades  das  interações  entre  as
secretarias ao longo das gestões justamente por a não liberação da participação nas reuniões
dos  conselhos.  Demétrius  comentou  sobre  as  composições  das  cadeiras  do  conselho.  Aiã
comentou sobre as ausências dos membros dessas cadeiras. Alini falou sobre a questão do
compromisso. Demétrius fez as análises de conteúdos sobre os assuntos importantes ao longo
dos  anos.  As  participações  dos  atores  no  comtur.  Comentou  sobre  as  preocupações  dos
eventos  e  também sobre  o  lidera.  Comentou  sobre  a  reunião  itinerante.  Fernanda  achou
importante retomar. Demétrius comentou que direto na ferida do lugar. Alini comentou que
facilita a participação da sociedade na reunião dentro da sua localidade. Demétrius comentou
que me 2019 ouve uma evolução dos assuntos e discussões. Fez um comparativo das falas nas
reuniões onde o presidente falou mais nas reuniões do conselho. Demétrius comentou que
também  ele  vem  trazendo  vários  assuntos.  André  reforçou  sobre  a  importância  desses
assuntos e lamenta a ausência da participações de outros setores como os hoteleiros. Flávio
comentou  que  em  2019  teve  muito  assunto  de  guias.  Disse  que  a  presença  era  maciça.
Demétrius  reforçou  que  quanto  maior  a  participação  desses  setores  maiores  são  as
informações a serem discutidas dos interesses desses setores dentro de uma política que está
sendo criada. Demétrius comentou sobre a importância de se discutir os assuntos relacionados
ao comtur,  como lei  orçamentária  do ano seguinte.  André comentou sobre a participação
abrindo com a apresentação do Demétrius e ao longo do ano ter essas apresentações sobre os
assuntos pertinentes aos interesses do comtur. Demétrius falou sobre os participantes e as
trocas  dos  participantes  das  cadeiras.  Demétrius  comentou  quais  são  os  problemas  que
ocorrem nos outros conselhos e fez uma comparação. Flávio disse que os distritos são muito
diferentes uns dos outros. Aiã comentou sobre a questão do ISS. Flávio comentou sobre o
imposto onde tem que ser designado ao seu propósito. Fernanda comentou que em 2011 para
fora criado o Coderj,  um conselho forte  onde fora construído um plano de trabalho.  Este
conselho durou em torno de três  anos depois foi  se  fechando e perdendo a  força.  Flávio
reforçou o assunto. André comentou que na época as reuniões do conselho eram fortes e bem
presenciais, onde as salas viviam cheias. Demétrius comentou que o plano municipal tem que
ter um tempo de duração. Aiã comentou sobre como eram as gestões, de dois em dois anos,
ou seja, dois anos o poder público, e dois anos iniciativa privada. Demétrius finalizou dizendo
que  trouxe  os  resultados  importantes.  Fernanda  reforçou  o  assuntos.  Aiã  e  Cristian
concordaram  da  importância  dos  dados.  Demétrius  comentou  sobre  o  Observatório  de
Turismo,  onde  se  pode  acompanhar  a  evolução  do  turismo.  Cristian  e  Fernanda  também
acharam importantíssimos sobre o observatório. Demétrius agradeceu a todos pelo espaço e
se  disponibilizou  para  tirar  qualquer  duvida.  Todos  agradeceram  e  parabenizaram  pelo
trabalho.  Demétrius  comentou  que  depois  disponibilizar  o  material.  Flávio  começou
comentando sobre o polo gastronômico e informou que será durante o mês de julho inteiro e
informou que a Acianf e que está a com a TV Zoom e irá trabalhar também com a divulgação e
conta com o apoio de todos. Comentou que cada lugar tem sua vida, Lumiar, Amparo, São
Pedro entre outros, onde cada um tem sua vida própria. Muri comentou que era um grande
polo de gastronomia e disse que todos tem que se entrosar, para integrar a todos. Flávio e
Fernanda falaram sobre a importância das leis e que trabalhar nelas. Flávio comentou que é a
favor da ação.  Fernanda pediu para que André busque essas leis.  André informou que irá
providenciar  e  disponibilizar  no  portal  da  transparência  para  com  que  todos  possam  ter
acesso. Flávio comentou que Nova Friburgo vive somente como vocação turística e não como



destino e que precisamos mudar isso e virar destino. Cristian comentou sobre Amparo onde
antigamente ficava parado esperando acontecer e que com o surgimento do circuito o mesmo
foram atrás para fazer acontecer. Flávio disse que os empreendedores do circuito de turismo
rural nasceram através da Acianf naquele momento, onde antigamente a associação tinha um
grupo muito pequeno.  Que eles chamaram o Sebrae para capacitar a todos.  Cristian falou
sobre a importância da ação do circuito, o quanto se produz e esse retorno. Aline disse sobre a
importância  do  potencial  do  local.  Fernanda  falou  sobre  a  importância  das  lideranças  e
pretende formar uma turma de lideranças. Cristian comentou que não se pode ser a mesma
coisa ao longo de anos. Flávio comentou sobre o calendário de eventos onde na época ele
estava como presidente da Acianf e junto com o Sebrae fomentaram este setor e funcionou.
Cristian reforçou dizendo que funcionando, no ano seguinte já se tem um calendário. Flávio
reforçou dizendo que isso tem que acontecer. Flávio comentou a quantidade de restaurantes
no  polo  gastronômico.  Segundo  Flávio  haverá  uma  série  de  ações  durante  o  festival
gastronômico de inverno. Comentou sobre a procura do turista em pratos diferentes do seu
cotidiano. Flávio fechou comentando sobre a importância dos pratos locais, de agregar valor
em seus produtos. Comentou sobre a palestra da Ana Paula na semana do turismo, sobre o
foco das coisas locais e esse  fomento. Falou que no momento a demanda está muito boa
apesar da realidade dentro do possível. E agradeceu a todos. Aiã se disponibilizou para poder
ajudar  no  que  for  possível.  André  pediu  desculpas  sobre  o  atraso  das  atas,  devido  as
quantidades de atividades na secretaria, que quanto ao cadastur está aberto a tirar as dúvidas
pertinentes nas quartas, assim como os assuntos do comtur nas terças. Fernanda perguntou
sobre o cadastur para poder futuramente fazer nas cervejarias e no circuito de turismo rural
de Amparo, depois que estiver regulamentado. André comentou que vai muito dos cnaes para
poder  cadastrar.  Aiã  reforçou  sobre  a  facilidade  de  acordo  com  as  atividades.  André
parabenizou Amparo pelo sucesso das ações. Fernanda apresentou o Cristian como o novo
presidente do circuito, e comentou sobre a alteração das cadeiras, onde sai a associação e
entra o circuito. André comentou sobre os ajustes aos poucos das atividades da secretaria
devido  a  pandemia,  comentou  dos  esforços  da  secretaria  nas  barreiras  dos  controles  dos
ônibus. Alini reforçou sobre a questão da pandemia.  Comentou sobre os grupos de trabalhos
e sobre o formulário para o processo seletivo. Disse que tido que foi discutido nesta reunião
está envolvido nos futuros grupos de trabalho. Apresentou os grupos iniciais. Aiã comentou
sobre o grupo do calendário turístico deve-se ter um critério. André reforçou que deverá ser
feito, discutido e trabalhado dentro do grupo. Alini se disponibilizou a disposição e comentou
sobre a futura live que está preste a ser realizado. Fernanda comentou e reorganizou sobre o
novo grupo da conferencia. Flávio comentou que em toda reunião do comtur os grupos devem
apresentar como estão fluindo.  Comentaram que tem que ter um coordenador. Comentou
também sobre a presença dos membros e o  compromisso  assim como a abertura  para  a
sociedade nas reuniões. André encerrou a reunião agradecendo a todos.  


