
206ª  REUNIÃO ORDINÁRIA
De 27 de Abril de 2021

ATA 02/2021

Participantes:

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

Pautas de discussão:

A)Funcionamento e representação do Comtur.

1) indicação de titulares e suplentes.
2) redes sociais do Comtur e seu funcionamento.
3) nome e funcionamento do antigo grupo do conselho no ZAP.

B) Missão e ações do Comtur.

1)Plano municipal de turismo
2)Fundo municipal de Turismo.
3)Conferência municipal
4)Representação regional,estadual e federal.

C) Decreto Municipal e seus efeitos.
D) Ações dos setores
E) Novo cadastur
F) Grupos de trabalho.
G)Assuntos gerais.

Às quatorze  horas  e vinte minutos  do dia vinte sete  de abril  de dois  mil  e  vinte um, o
secretário do conselho municipal de turismo, Sr. André Luis Ricarte iniciou cumprimentando
a todos e apresentando as pautas enviadas pelos membros conselheiros. Esclareceu quanto
a reunião de forma remota devido a pandemia.  Biá reforçou quanto a reunião remota. Biá
descreveu sobre o significado do conselho municipal de turismo, uma instância criada por
lei, com o propósito de fomentar e trabalhar em prol do turismo, de forma consultiva, no
qual aguarda a mudança da lei para que venha a se tornar deliberativa. Serve de espaço de
discussões de assuntos pertinentes ao  desenvolvimento local. Deixou claro que não é uma
entidade  como  associação.  O  propósito  é  para  promover  políticas  públicas  do  setor,  e
deixando claro que não é contra nem a favor de governo, seja qual for. Esclareceu que cada
representante de cada entidade deve contribuir para as políticas publicas dentro do grupo.
Pediu que nenhum membro faça nenhuma manifestação partidária  no grupo do Comtur.
Para  o  Presidente  o Comtur  é  para promover  as  ações  do desenvolvimento  do turismo.



Outros demais tipos de manifestações que sejam em suas próprias entidades. O Comtur é
para poder desenvolver melhorias para o setor de turismo para toda sociedade, um bom
entendimento entre todos e faça o turismo se fortalecer cada vez mais. Biá comentou que
participa já a vinte anos em reuniões e comentou sobre os grupos. Fez perguntas sobre as
infraestruturas  e  informações  do  segmento.  Comentou  sobre  uma  reunião  que  havia
acabado de participar e comentou sobre em parar com o fogo amigo e focar na construção
de um destino (Nova Friburgo). A gente não pode discutir pessoas e sim setor. Podem não
gostar  das pessoas mas no momento são elas que estão a frente no momento em cada
representação. Citou Alini, Rodrigo entre outros participando de um evento do Sebrae, onde
as coisas não param. Biá pediu união dos setores e profissionalismo de todos para podermos
chegar cada vez mais ações em prol do turismo. Pediu para unir todos em prol do turismo.
Pensar no coletivo. Um desabafo que disse (Biá), onde em algumas vezes conversando com
André e Angélica que é tanto fogo amigo que as vezes pensa em até parar pois não é fácil,
ainda  mais  ficar  dezesseis  meses  parado  devido  ao  setor  de  eventos  ter  sido  o  mais
prejudicado  durante  a  pandemia.  Em  cada  reunião  Biá  comentou  que  leva  os  pedidos.
Exemplificou a reunião junto com Angélica no gabinete de duas horas em prol dos setores de
turismo. Juntos estão sensibilizando o prefeito quanto a importância do setor, respeitando
todos os protocolos, com a união de todas as entidades e conseguindo pequenas vitórias
mas são vitórias do dia a dia, dentro do que está podendo fazer. Biá comentou que em todos
os outros comturs também estão na mesma situação, onde se apresentam com dificuldades
para se trabalharem. Biá pediu desculpas pelo desabafo mas era necessário falar sobre o
papel do Comtur e suas ações. O mesmo abriu para fala aos demais membros conselheiros.
Fernanda  concordou  com  o  posicionamento  do  Biá  sobre  o  que  foi  dito  diante  das
dificuldades das ações, concordou com as questões pertinentes as entidades e os segmentos.
Falou sobre o fortalecimento das entidades do setor,  no que tange em Nova Friburgo,  e
trabalhando de forma conjunta, brigando em prol do turismo, do comércio. Informou que
está  sentindo  falta  de  começarmos  a  executar  algumas  coisas  de  políticas  públicas  que
tragam retorno para o setor. Citou como exemplo Búzios que está fazendo um levantamento
online, um ação que papel do conselho. E trás retorno para todos. Definir ações estratégicas
pois  nãoestamos  aguentando  mais  e  o  setor  de  turismo  vem  sofrendo  como  o  setor
gastronômico,  um dos que estão sendo mais  impactados.  Mas retomar  as  ações  e fazer
políticas públicas assim que possível. Tem coisa que está fora do nosso alcance mas temos
que intervir da melhor forma possível. E se colocou o Sebrae a disposição para conversarmos
e estruturarmos junto algumas ações efetivas no conselho. Biá comentou da participação da
Wania, da importância dela estar participando. Biá comentou sobre uma das ações onde
citou  um  inventário  turístico  feito  por  universitários  e  falou  sobre  o  custo  deste
levantamento. Wania,  comentou sobre um professora da UFF, disse que o formulário do
Ministério do Turismo, não recomenda para aplicar pois ele é muito complexo. Disse que
ficou muito feliz com o inventário turístico de Búzios foi aplicado através do Google Forms e
depois caiu para uma planilha Excel, sendo muito simples de ser feito. E estão fazendo pois
antes não tinham recursos para fazer, o que torna interessante. Falou sobre o planejamento
estratégico de Goiás, onde se aplicou mas que acaba parando e se perdendo.  Disse que tem
que  se  dividir  as  ações.  Cada  grupo  responsável  por  uma  ação.  Biá  comentou  sobre  o
inventário de Goiás, onde boa parte de nós já vivenciamos. E comentou que a diferença
entre um inventário para o outro é que todos se uniram, mesmo que não goste da pessoa
mas gosta do turismo,assim se chega ao resultado. Todos devem deixar o umbigo e pensar
conjuntamente  o  turismo,  trabalhar  juntos,  unidos,  esse  é  o  pedido  do  presidente  do
Comtur.  Toledo,  da  secretaria  municipal  de  cultura  comentou  que  também  possuem
interesse  em  desenvolver  um inventário  cultural,  e  que  estão  vendo  com o  pessoal  da
secretaria municipal de ciências tecnologia, através de um site, gerando para uma planilha
Excel, e porque não a do Google forms, porque segue a lei de proteção de dados, que está
em vigor e está previsto ser mais enfática para o ano. Informou que se esse site que está
sendo desenvolvido para o setor cultural, que possa ser desenvolvido para o turismo. Biá
reforçou sobre essa importância.  André solicitou mais  uma vez os ofícios dos titulares  e
suplentes  representativos para o comtur.  Falou sobre o grupo do Comtur News,  sobre a
mudança. Falou sobre o os novos grupos do conselho e seus papéis, e o grupo antigo ficou



para promoção, divulgações e capacitações. Pediu para que evita-se assuntos polêmicos e
fomentassem mais no segmento turístico. Biá reforçou sobre o grupo antigo e recomendou
alteração do nome para amigos do turismo. Deixou claro que não é de responsabilidade do
comtur  o  grupo  antigo,  e  que  ficou  aberto  para  com  que  os  participantes  pudessem
fomentar cada vez mais mas sempre com o propósito do turismo, e nos novos grupos para
pautas de votação, chamadas para reuniões entre outros assuntos de interesse do comtur.
As redes sociais  do comtur são para assuntos de políticas publicas,  ambientes saudáveis,
assuntos do destino, cadastur e não para manifestações nem propagações comerciais. Todos
concordaram. Angélica comentou sobre o comtur do face, onde ela está administrando e
disse  que  tem  poucos  membros.  Comentou  sobre  o  foco  do  turismo  e  Biá  concordou
plenamente mantendo sobre os assuntos do bem, da cidade. Comentou sobre o canal de
informações do turismo, nos quais estamos juntos em prol do turismo e a secretaria usa com
o foco na promoção do destino Nova Friburgo. Todos os membros conselheiros concordaram
com  a  posição.  Biá  falou  sobre  política  pública  de  turismo,  sobre  as  instâncias  de
governanças,  falou  sobre  o  que  precisa:  um  plano  municipal  de  turismo,  o  inventário
turístico,  fundo  municipal  de  turismo  e  quais  são  as  receitas,  e  fazer  a  conferência
sacramentando tudo, o que o município precisa sacramentar a curto, médio e longo prazo,
dentro  das  prioridades  que  cada  um  vai  colocar  na  participação,  aprovando  em  lei,  na
conferência e aí sim estaremos prontos para receber verbas federais. André comentou sobre
o modelo do plano municipal de turismo, com a participação de diversos membros, no final
de dois mil e dezenove, fora elaborado através do curso e modelo do plano municipal de
turismo. Biá reforçou sobre o assunto, sobre o plano municipal. Biá citou sobre a conferência
que pode-se em setembro ou outubro. Biá comentou sobre a conferência e descreveu a luta
do setor de eventos. Biá pediu para que atualize o plano municipal de turismo. Fernanda
reforçou para  com que possa  ser  em setembro.  André reforçou sobre a  importância  do
cadastur quanto ao funcionamento das ações do trade. Angélica reforçou sobre o cadastur e
os benefícios, citou quanto ao André que retomou as ações, e a secretaria está a disposição
para poder atender a todos. Comentou sobre a linha de crédito sobre o fungetur num link
publicado. Biá reforçou sobre o fungetur, no qual já encontra-se caixa econômica e falou
sobre o assunto. Comentou aos que tiver interesse terá que ter o cadastur. Biá falou sobre o
regional, quanto as ações municipais, onde Nova Friburgo possui uma certificação, onde hoje
no estado possuem doze instâncias governamentais, e duas delas em destaque, Costa do Sol
e Serra Verde Imperial. Falou do papel dos Conventions que contribuíram e muito nas ações
nas instâncias. Comentou sobre as emendas parlamentares de dois mil e vinte e dois. Biá
falou  sobre  o  posicionamento  dos  decretos  e  seus  efeitos.  Citou  sobre  as  presenças  no
gabinete, junto com as representações e a apoio da angélica. Conversaram com o prefeito,
junto com Rodrigo e demais, atendendo os diversos pedidos como os hotéis entre outros.
Rodrigo  acrescentou  aos  demais  sobre  o  funcionamento  conjunto  através  dos  dados
técnicos. Explicaram todos os dados dos diversos segmentos. Foi apresentado o documento
a  todos  os  membros  conselheiros  sobre  os  dados  técnicos  de  todos  os  setores  dos  49
pedidos. Angélica falou sobre a luta do setor e que a secretaria está na luta juntos. Angélica
informou através do pedido do exmo. Sr. Prefeito, para tranquilizar a todos que diante do
cenário  atual  virá  resultados  melhores  mas  não  o  esperado  porém  com  confiança  de
posições melhores para o setor. Angélica também comentou o quanto Biá está junto nessa
luta  e  se  Deus  quiser  alguma  coisa  conseguiremos.  Sérgio  Paiva  comentou  sobre  o
posicionamento do setor cervejeiro, onde levou ao prefeito e suas importâncias através das
receitas. Falou sobre o setor de turismo onde as fábricas estão em situação de miséria e o
setor cervejeiro tem uma parcela no setor de turismo através das visitações em suas fábricas
e no momento as  fábricas  não estão  conseguindo nem vinte por  cento  das  vendas e já
tiveram perdas de cnpjs neste período. Pediu um pouco de atenção neste setor também.
Tiago comentou sobre a questão da missão e está de total acordo, concordou exatamente
com o que o Biá posicionou a respeito das entidades, pois na associação possuem diversos
prestadores (públicos, autônomos entre outros) e concorda com as políticas publicas e sabe
as dificuldades dos outros setores aos quais se solidarizam aos outros demais. Falou sobre os
autônomos e as dificuldades e reconhecem o apoio da secretaria de turismo e as entidades
que estão se mexendo. Falou do levantamento da Guia Elisabeth sobre as porcentagens dos



valores que a cidade recebem. Tiago falou sobre o trabalho seguindo o regramento. Falou
sobre a questão das variantes entendem quanto a preocupação. Fez a comparação sobre os
vacinados no qual Nova Friburgo está adiantado comparado as outras cidade. E mostrou-se
preocupação quanto ao decreto mas reforçou sobre os regramentos para com que possam
trabalhar com total segurança, seguindo os protocolos e os selos. Julio complementou sobre
o setor de compras quanto a perda de vendas devido as dificuldades da pandemia, onde
impacta de forma direta e indireta as perdas de empregos e fechamentos de cnpjs. Por isso a
importância de retorno. Flávio Stern agradece o esforço do Biá pelas ações e as lutas a nível
local, regional e federal. Falou sobre o fórum de turismo no qual é o comtur, opinião pessoal.
Todas as entidades se colocaram diante da realidade atual. Mas nunca viu em seus quinze
anos a secretaria  de turismo se colocar  como uma metal  mecânica  e comentou sobre  a
importância do fortalecimento do setor. Falou sobre as dificuldades do setor de eventos e
perguntou como será o pós covid, e achou que os grupos virão a serem menores. Acha que
dentro da plenitude tudo tem que ser pra menos diante da atual  realidade. Disse que a
prefeitura tem um olhar com tamanha responsabilidade quanto a saúde. Falou que hoje tem
que abrir aos poucos para com que a população possa viver, tudo um pouquinho, inclusive
os eventos. Falou sobre o funcionamento menor mas funcional para com que a população
possa  viver.  O  momento  é  para  se  repensar.  Por  isso  falou  em  firmar  os  grupos  para
repensar sobre esses elos. Uma forma de recomeçar e repensar sobre o turismo da cidade.
Fazer um GT de todos os setores para podermos repensar a respeito da cidade no pós covid.
Agradeceu ao Biá pelas lutas. Biá esclareceu sobre o plano municipal de turismo e comentou
também  sobre  o  comtur  apartidário,  respeitando  as  entidades.  Alexandre  falou  sobre
coerência do poder público quanto a questão das porcentagens de concordou com o Flávio
sobre o funcionamento menor mas funcionando. Comentou sobre a carência dos diversos
atores nos quais necessitam do funcionamento e falou sobre a bandeira roxa. O setor de
turismo tem que ser levado em consideração quanto as porcentagens. Reconhece a luta de
todos e entende quanto aos dados para o segmento funcionar quanto a porcentagem do
setor. Angêla falou sobre a secretaria de cultura, que está na parceria com o Senar Rio para
capacitação e no atendimento aos setores de negócios.  André falou rápido sobre a nova
plataforma do Cadastur agora pelo site GOV. Biá falou que irá conversar com a Wania sobre
o plano municipal  de turismo. André e demais  membros  agradeceram a participação de
todos. Participaram nesta reunião vinte e seis membros conselheiros.  


