
205ª  REUNIÃO ORDINÁRIA
De 23 de Fevereiro de 2021

ATA 001/2021

Participantes:

- Presidente do Comtur
- Secretária Municipal de Turismo
- Secretário Executivo do Comtur
- Membros Conselheiros Titulares e Suplentes

Pautas de discussão:

- Apresentações dos Novos Membros do Comtur
- Situação atual perante o cenário no município
- A Ascigtur solicita espaço na reunião do Conselho Municipal de Turismo para debater a 
questão das bandeiras restritivas é a proibição do serviço de turismo.
A associação pede também para que seja averiguado como está a lei que regulamenta a 
entrada de veículos de turismo no município, pois em Dezembro do ano passado,a lei 
retornou a CMNF
- Implementação da Lei 4.609 de 2017 que abrange a maioria dos  problemas que 
revindicamos mensalmente nas nossas reuniões, aqui no COMTUR.
- Ampliação do orçamento da pasta de turismo, especialmente através do FUMTUR, criado 
também por lei, mas sem captação adequada nos últimos anos 
- Solicitamos, desde a última reunião, o estatuto do COMTUR.
- Assuntos gerais

Ata da primeira reunião do ano de 2021, realizada na sede do Sebrae RJ / Regional serrana,
localizada na Avenida Conselheiro Julius Arp, nº 80 – bloco 2, Espaço Arp – Centro. 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e três de fevereiro de 2021, na sede do
Sebrae de Nova Friburgo, iniciou-se com as apresentações do corpo de diretores do Comtur e
dos  membros  representantes  do  poder  público  e  privado.  Primeiramente  o  Secretário
executivo solicitou um minuto de silêncio  em memória  daqueles que partiram durante os
últimos meses. Em seguida se apresentou. Seguindo os protocolos o exmo. Sr. Presidente do
Conselho Municipal de Turismo, Sr. Edson Almeida, Biá, se apresentou e informou que a Sra.
Secretária de Turismo Sra. Maria Angélica estava chegando. Biá iniciou a reunião informando
sobre algumas mudanças, entre elas o projeto de lei, onde algumas entidades foram inseridas
dentro  do  conselho,  onde  ocorrera  a  triagem  feita  pelo  André  e  que  entreguem  os
documentos a ele, e apresentado seus membros conselheiros, estatutos, cnpjs, para que se
possa sacramentar isso. Algumas foram restritas pois não eram entidades e sim programas, e
quando são programas ficam muito difícil.  Biá pediu a todas entidades que enviassem seus
documentos e membros pois é de suma importância para o Ministério do Turismo. Biá falou
que as entidades possam trabalhar com o turismo, e que algumas representações tiveram uma
reunião com a vigilância sanitária e fora muito boa, mas que depende do compromisso de cada
um de nós. Citou sobre a importância do CNPJ mediante o Ministério do Turismo, Comtur e o
Conselho regional. No caso do Conselho regional já andamos. São cinco municípios em que



fazemos  parte  onde  já  tiramos  o  certificado  do  Ministério  do  Turismo,  reconhecendo  o
Conselho Regional da Serra Verde Imperial,  apto para  receber empreendimentos, recursos
mas que o nosso Comtur deve estar funcionando. E no estado do Rio nós somos 12 regiões
turísticas. Somente duas regiões conseguiram tirar isso, a nossa Serra Verde Imperial e a Costa
do Sol, sendo que se comparar a região do litoral e a serra, nós somos 51% de representação
turística do estado. Só perde para a cidade do Rio de Janeiro, pois boa parte dessas cidades da
nossa  região  possuem  categoria  A,  B  e  C.  As  outras  demais  regiões  não  possuem
empreendimentos com categoria, ou seja, zero a nível de estado. Nas duas regiões quando se
juntam possuem cinco cidades indutoras do turismo no estado. Existem a de Paraty e Angra
mas representam zero do turismo no estado. Biá falou que hoje o Ministério do Turismo já nos
enxergam a gente por termos este cnpjs, certificado. Falou sobre a importância das emendas
parlamentares durante esse período. Falou sobre as dificuldades das reuniões virtuais onde as
dificuldades das quedas complicam e que é importante se habituarem no novo espaço para as
reuniões.  Falou e  achou bacana com a presença  das  secretarias  em peso e as  entidades
presentes nesta reunião. Falou sobre as ideias dos projetos de âmbito regional, e exemplificou
os pacotes dos guias, de Teresópolis, de Guapimirim, de Petrópolis, de Cachoeiras de Macacu e
de Nova Friburgo, numa ação conjunta e de livre acesso aos produtos. Leonardo citou a Lei do
guia e perguntou sobre a aprovação dela, e Biá disse que está para aprovação no legislação.
Biá falou sobre a reunião sobre vários assuntos sobre as leis e mencionou sobre uma futura
reunião, inclusive comentou sobre a conferência. Leonardo tirou sua duvida com Biá sobre o
Conselho Regional. Biá iniciou as apresentações começando por ele. Em seguida a Secretária
de  Turismo  Maria  Angélica  se  apresentou  assim  como  os  demais  membros  conselheiros
titulares e suplentes das entidades. Biá comentou sobre a nova casa de reuniões do Comtur, e
agradeceu  ao  Sr.  Flávio  sobre  o  espaço  e  explicou  do  novo espaço  para  poder  contribuir
também nosso parceiro o Sebrae pelo espaço no qual a Fernanda Gripp agradeceu a todos e
disponibilizou o espaço até o final do ano. Gorete elogiou o novo espaço dizendo o quanto é
amplo. O Sr. Vereador José Carlos se apresentou informando que faz parte da Comissão de
Turismo da Câmara e estará a disposição para o conselho. Cada apresentação fizeram suas
considerações e emitiram suas posições do momento. Biá comentou sobre quando assumiu o
Comtur e viu sobre a necessidade de organismos importantes no turismo. Reforçou sobre o os
representantes para o Comtur e propôs quanto a conferência para legitimar isso. Detalhou
sobre a conferência,  sua importância e ações.  Biá citou sobre sua representação junto ao
turismo. André se apresentou finalizando as apresentações e comentou sobre os grupos de
whatzapps, suas importâncias e posicionamentos. Falou sobre o grupo do Comtur News em
que muitas pessoas postam assuntos não relevantes ao turismo e pediu para com que não
postem assuntos que não sejam de turismo. O grupo tem como propósito levar a informação
assuntos do segmento, cursos e capacitações e notícias de importância sobre o mercado e
trade turístico. O grupo do Comtur Membros com o foco nas discussões das pautas e votações
dos assuntos discutidos do momento,e por último o grupo da Diretoria para definições de
assuntos  de urgências  ou a serem definidos antes  de levarem aos membros  conselheiros.
Falou  sobre  o  e-mail  para  as  pautas  para  enviarem.  Biá  falou  sobre  a  importância  dessa
definição dos grupos para atualização dos membros representantes e sobre suas importâncias.
Esclareceu sobre a importância de cada grupo. André comentou sobre a existência dos outros
conselhos,  onde possuem dentro  de suas  respectivas  áreas   como Conselho Municipal  de
Cultura, Conselho Municipal de Meio Ambiente e assim os demais, e que aos representantes
de suas entidades que procurem esses conselhos. André falou sobre duas ações por parte da
secretaria. A primeira sobre seu retorno da Secretaria de Assistência Social  onde lá atuava no
programa de  cestas  básicas  e  que  retornou para  o  turismo para  retomar  o  programa do
CADASTUR,  do Ministério  do Turismo.  Explicou sobre sua importância  e que na secretaria
estaria atuando nas renovações e orientações junto ao trade turístico. Pediu a colaboração e
apoio de todos do trade. Falou sobre o selo de Turismo Responsável, limpo & seguro, assim
como  o  Turismo  Consciente  do  estado  do  Rio  de  janeiro.  André  pediu  a  Secretária  para
comentar sobre o Rio o seu melhor presente, uma plataforma de promoção turística gratuita.
Antes  falou  sobre o convite  do governo para  frente  da pasta  da  Secretaria  de Turismo e
resgatou o André de volta para o turismo. Falou sobre as inúmeras solicitações e no qual vem
tentando atender a todos da melhor forma possível e segura. Explicou sobre a plataforma da



promoção. Falou que quem ganha com isso tudo é o empresário e empreendedores. André
agradeceu a todos pela participação de todos com e com os novos representantes das novas
entidades junto ao setor. Biá falou sobre a grande inserção de participantes no Cadastur e a
pouca participação no Turismo Consciente e Rio o seu melhor presente.  Reforçou sobre a
importância  da  plataforma,  como o Globo.  Disse  o  quando ele  junto com o prefeito  para
buscar  recursos  e  recebe  um  não  devido  a  baixa  participação  do  trade  nos  projetos  e
programas, e que fica difícil conseguir. Por isso a importância do Cadastur. Não adianta pedir
se não tiver Cadastur. Quem precisar de recursos dos programas só receberá quem tiver o
Cadastur, bastam procurar o André na secretaria. Denise comentou que não fez o cadastro do
Turismo  Consciente  pois  ficou  com  medo  mediante  a  realidade  atual  da  pandemia.  Biá
comentou que aos poucos as coisas estão melhorando. Biá comentou sobre o decreto e disse
que tem sido solicitado em prol dos segmentos do turismo junto com a secretaria. Falou sobre
a  reunião  e  explicou  para  o  Flávio  sobre  o  assunto,  assim  para  os  demais  também.
Exemplificou sobre o tempo do setor de eventos aonde estão a 14 meses sem trabalhar e
assim nos outros setores. Exemplificou de um amigo que não sabe se abre um restaurante ou
não, com medo e receio de fechar. Exemplificou dos prejuízos da cadeia hoteleira e outros
setores. Conversou com prefeito junto a reunião sobre os prejuízos do setor. Flávio também
comentou sobre seus prejuízos. Biá comentou sobre o apoio do legislativo sobre o pedido ao
exmo. Sr. Presidente estado de calamidade sobre a devolução. Biá comentou sobre a reunião
da vigilância. Biá comentou sobre a situação dos diversos setores inclusive os de eventos, onde
encontram-se em total dificuldade. Falou sobre a enorme pressão do MP junto a vigilância,
onde os colocam a fiscalizar diversos setores. Segundo Biá, informou que para com que todos
possam andar juntos,  governo e iniciativa privada devemos fazer a nossa parte,  ou seja,  a
iniciativa privada. Gorete relatou sobre o setor do eventos que a pandemia os colocou numa
situação de adaptação. Que diante desse cenário as reservas aos poucos vão embora, ou seja,
o dinheiro vai acabando, e as contas vão chegando. Flávio exemplificou que as pessoas querem
casar  e  que  basta  seguir  os  distanciamentos  das  mesas  e  os  álcool  gel  mesmo com uma
quantidade  pequena.  Biá  informou  que  foi  pedido  e  que  aguarda  quanto  ao  decreto  na
reunião. Biá comentou que conversou com as representações dos setores. Informou que as
pautas foram apresentadas junto a reunião com a Secretária com o prefeito. Informou que se
não tiver o trade falando o mesmo assunto, a cidade perderá para Teresópolis,  Petrópolis
entre outras cidades. Angélica disse que com isso, conversando e alinhando o mesmo assunto,
fortalecerá a região, como o caso do Serra Verde Imperial, pois para o estado tudo agora é
região.  André  falou  sobre  a  importância  com  que  as  empresas  devam  ter  o  Cadastur.
Comentou que se o número estiver cada vez menor, o município vizinho acaba ganhando e
saindo na frente. Angélica pegando o gancho no assunto, informou que tem um ponto na
categoria do município que encontra-se muito ruim que é os empregos formais na hotelaria
declarados. Disse que Nova Friburgo não atingiu suficiente para a categoria “A”. Nova Friburgo
pode até ter mais meios de hospedagens e Petrópolis menos, mas tendo essa formalização
consegue  a  letra  A  e  Nova  Friburgo  não,  por  esse  critério.  São  essas  coisas  que  acabam
atrapalhando o processo de desenvolvimento turístico na cidade. Por isso é importante que os
empreendimentos  se  organizem.  Denise  da  Ama  Lumiar,  informou  que  possui  um
equipamento de hospedagem e tem dificuldade pois é muito difícil encontrar mão de obra que
trabalhe aos finais de semana. Biá  disse que no dia 08 de Maio seria realizado a conferência e
a maratona do turismo,mas teria que marcar uma reunião para conversar sobre isso. Informou
que veio até o  Ministro  do Turismo em 2007.  Comentou sobre a ideia de juntar diversos
setores  para  se  apresentarem  com  palestras,  guardas  municipais,  instituições  acadêmicas
entre  outras.  Fernanda  do  Sebrae  entre  outras  representações  toparam.  Biá  citou  como
exemplo  a  apresentação  do  Demétrius,  que  fará  uma  apresentação  sobre  o  Comtur  e
recomendou sobre as a importância das escolas.   Biá comentou sobre inventário turístico e
estudo de capacidade de carga, através de recursos e através das instituições acadêmicas.
Comentou também sobre a subvenção regional. Edvar comentou a respeito sobre o inventário
da oferta turística, onde o Cefet já fez.  Claudio do Centro Excursionista comentou sobre a
educação das crianças sobre o meio ambiente.  Comentou sobre as ações dos adultos  que
realizam  ao  contrário.  Comentou  sobre  a  questão  dos  lixos  nas  cachoeiras.  Biá  falou  da
importância das secretarias estarem juntas em momentos como este. Biá falou que o Comtur



não seria um muro de lamentações, o que foi combinado na última reunião. Comentou que
cada assunto de deve falar  dentro dos conselhos apropriados.  Gorete  exemplificou o que
ocorre em Amparo e concordou com Biá quanto a questão de cada conselho. Biá falou sobre
as imagens negativas do passado, as perdas que a categoria perde. André falou sobre a luta
das entidades que procuram promover a cidade de forma positiva e um vem e posta uma
negativa, onde todo o trabalho feito foi em vão. Fernanda lembrou do carrapato que foi citado
Nova Friburgo em uma novela. Biá pediu união. Alexandre do SESC citou Campos do Jordão e
seu trabalho e falou o quanto Friburgo tem e o quanto é importante estar funcional. Tiago
falou sobre a agenda, onde muitos não tem esse compromisso. André realçou da falta desse
comprometimento desses atrativos e equipamentos. Jeane falou sobre o valor da bandeira.


