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Pautas abordadas:




Questionário a ser elaborado e enviado aos Candidatos
Sugestões de alterações na Lei do Comtur
Possível criação de uma Comissão voltada para o Ecoturismo

Às catorze horas e dez minutos do dia dezoito de agosto de dois mil e vinte, através de
videoconferência no aplicativo Zoom Cloud Meetings, deu-se início à 200ª Reunião do
Conselho Municipal de Turismo de Nova Friburgo, sob a Presidência de Rodrigo Melo
de Assis. Rodrigo Melo iniciou a Reunião falando que o foco, nos próximos meses, é
destacar alguns pontos que façam com que o Comtur seja mais ouvido de fato em
relação às políticas públicas de turismo. Rodrigo ressaltou que é importante ver se os
candidatos terão compromisso de que o Comtur tenha mais participação na escolha do
Secretário e na condução das políticas públicas de turismo, e que o Prefeito, assim que
eleito, apresente o novo Secretário ao Conselho, explicando quais são os planos para o
Turismo nos próximos anos. Rodrigo lembrou que estamos ainda em um período
morno de retomada e que entende que a forma de ser um pouco mais ativo é estruturar
as questões para que tenhamos um ano de 2021 mais produtivo. Rodrigo falou também
um pouco sobre as sugestões de alterações na Lei do Comtur, como por exemplo, para
que seja sempre presidido pela sociedade civil. Rodrigo destacou a importância de o
Comtur ser ouvido em relação à escolha do Secretário de Turismo. Denise Gonzalez
falou um pouco sobre o assunto. Rodrigo retomou a palavra, pedindo sugestões sobre
qual seria a melhor maneira de fazer com que os candidatos firmem esse compromisso

com o Comtur. Angélica lembrou sobre o convite que foi feito aos membros do Comtur
para que enviem perguntas a serem feitas aos candidatos e que, até o momento,
apenas duas pessoas participaram. Falou-se um pouco sobre o assunto, debatendo-se
sobre algumas formas de fazer os questionamentos aos candidatos. Vitor, da Canoa da
Serra, falou sobre o crescimento do mercado de esportes ao ar livre, intensificado em
virtude da pandemia, e sobre a necessidade de se trabalhar melhor o Ecoturismo,
colocando-se no mercado com uma visão mais profissional. Vitor colocou-se à
disposição para conversar sobre o assunto, esperando contribuir para o turismo na
região e na cidade. Prosseguiu-se no debate acerca da necessidade de o trade se unir e
explorar de forma mais profissional o potencial eco turístico de Nova Friburgo. Vitor
falou sobre a possível criação, dentro do Comtur, de uma Comissão que trabalhe
exclusivamente com as atividades ao ar livre, melhorando a sintonia entre os
prestadores de serviço, sugerindo também a criação de uma plataforma de
comercialização desses produtos. Edna Veiga falou sobre o montanhismo, que está em
situação muito preocupante, e sobre algumas ações que a Comissão do Montanhismo,
que atua dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, pretende retomar. Edna
ressaltou que a proposta deles é no sentido de que o Meio Ambiente e o Turismo
trabalhem juntos nesse tema. Edna sugeriu que seja criada, dentro do COMTUR, uma
Comissão específica para tratar do assunto junto à Comissão de Montanhismo do Meio
Ambiente. Rodrigo pediu que, na próxima reunião do COMTUR, seja feita, pelo Meio
Ambiente, uma breve apresentação acerca do assunto. Nilton e Vitor falaram sobre a
necessidade de que haja um olhar bem atento à preservação dos espaços de
Ecoturismo. Angélica reforçou o pedido de que os representantes que possuem cadeira
no COMTUR enviem suas perguntas para os candidatos. Angélica falou também que as
Atas das reuniões do COMTUR estão sendo disponibilizadas no espaço do COMTUR
dentro do site da Prefeitura. 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.
Nova Friburgo, 18 de Agosto de 2020.
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