
209ª  REUNIÃO ORDINÁRIA
De 03 de Agosto de 2021

ATA 05/2021

Participantes:

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

Pautas de discussão:

As pautas até o presente momento são: 

1) Conhecimento das politicas, programas, apontamentos e informações do setor de turismo 
no PPA, LOA e LDO do município;

2) Conferência municipal de turismo;

3) Plano municipal de turismo e mapa do turismo brasileiro;

4) Planejamento do setor para 2º semestre de 2021 e para 2022.(Calendários, ações, 
eventos, orçamento, dentre outros). Teremos Natal, ano novo, carnaval ou qualquer 
outra ação de turismo;

5) Eventos: Convention Bussiness Tour, Encontro das IGR´s, Seminário de Turismo, 
Fórum de desenvolvimento em outubro;

6) Subvenção do Município a IGR da Serra Verde Imperial;

7) Grupos de trabalho: Definição dos eixos, escolha das lideranças e calendário de 
ações e reuniões;

8) Apresentação do Novo Mapa Turístico da Secretaria Municipal de Turismo.

1. As quatorze horas e vinte minutos do dia dois de Agosto de dois mil e vinte e um o Sr.
André Luis deu abertura da reunião do Comtur. André iniciou informando que estará
se disponibilizando sempre as terças-feiras na parte da tarde para poder orientar e
auxiliar em alguma dúvida a respeito do Comtur. Informou que na parceria entre a
Secretaria Municipal de Turismo e o Cefet – RJ – Uned Nova Friburgo, a disponibilidade
de um futuro estagiário  para  poder contribuir  e  ajudar  nas  ações voltadas  para  o
conselho, principalmente na formação dos grupos de trapalho. André então a seguir
apresentou  as  pautas  de  trabalho  e  em seguida  deu  a  palavra   ao  Presidente  do
Conselho  Sr.  Edson  Biá.   Biá  iniciou  comentando  sobre  a  presença  do  Exmo.  Sr.



Vereador Max Bill, falando sobre a pauta do PPA e LDO, Explicou que para com que
todos possam saber sobre o que é PPA e LDO convidou o senhor vereador e sugeriu
que todos possam primeiramente saber o que é cada um. Comentou em que alguns
estão fazendo o curso do Tribunal de Contas onde o tema foi falado sobre isso e 60%
da  municipalidade  não  conhece  sobre  o  assunto.  Biá  disse  que  no  mínimo  todos
precisam saber o que é PPA e sua importância. Comentou que depois ficam cobrando
as coisas do executivo e legislativo e nem sabem se é viável poder fazer. Ficam depois
cobrando coisas em que se pode resolver em casa.  Que se tiver que resolver alguma
coisa sobre o que se vê, que se leve para a ouvidoria e acione o conselho, onde o
conselho possa  tomar  as  medidas  junto  a  ouvidoria.  Citou  os  exemplos  de outras
cidades como Bonito, onde todas cidades possuem seus problemas. Fernanda citou
como exemplo Búzios. André comentou sobre o assunto onde aqueles que acham e
levam os assuntos para a mídia local, não está indo contra o executivo ou legislativo,
mas sim contra a municipalidade, onde todos do trade vem trabalhando em prol da
cidade uma boa imagem durante anos e numa postagem ou compartilhamento em
redes, denigre toda a cadeia do turismo, e não os órgãos. Falou sobre a mídia negativa
que gera uma péssima imagem, citando aglomeração, lixo espalhado. Que se diga que
as questões estão sendo tomadas as devidas providências mas nunca levar direto para
a mídia. Comentou que toda cidade tem problemas, mas que se pode se resolver, citou
o exemplo de Lumiar, onde a Luíza, que representa a associação solicitou e ao chegar
ao conhecimento do conselho o presidente tomou a frente quanto a questão onde
fora solucionada. E tudo se resolveu dentro do grupo do conselho.  André encerrou a
reunião  agradecendo  a  todos.   Biá  sugeriu  que  todos  dos  grupos  de  trabalho
conheçam seus objetivos para com que não se perca tempo e que já comecem a gerar
alguns trabalhos. Citou a Maria Angélica em que já tem um conhecimento do assunto
do PPA e que esteve junto ao prefeito para perguntar sobre o que se pode se fazer.
Disse que com organizador de evento, hoteleiro entre outros, onde todos precisam
saber para com que se possam se programar.  Disse que todos precisam trabalhar,
citando que não é cobrança política mas sim para poder se planejarem. Citou quanto
as dificuldades dos equipamentos na questão de receber os turistas e quanto aos seus
funcionamentos como os eventos, causando demissões nas suas equipes. Falou sobre
se refletir no que se pode fazer pois o setor está parado e precisa que se faça algo.
Fernanda sugeriu  que se  tenha uma palestra  sobre o assunto  sobre o  PPA e  Biá
reforçou.  André comentou dizendo que é  um dos grupos de trabalho e  que terão
membros da secretaria participando desse grupo. Fernanda reforçou dizendo que a
palestra deve ser importante para todos. Biá deu a palavra a secretária de turismo
Maria Angélica. A secretária iniciou pedindo desculpas por não ter sido feito o PPA no
Comtur devido ao pouco tempo hábil. Maria Angélica explicou como fora feito o PPA
onde  muitas  coisas  precisavam  serem  modificadas.  Biá  reforçou  sobre  o  assunto.
Flávio comentou sobre a questão de Marketing. Gabriel também comentou sobre o
assunto. Fernanda comentou sobre as suas inserções das suas ações nos meios de
comunicação.  Flávio  reforçou  sobre  o  assunto.  Bia  completou  finalizando.  Biá
comentou também sobre a questão do fundo municipal de turismo e sobre o PPA.
Maria Angelica descreveu sobre o assunto de PPA. Gorete comentou sobre a lei de
solo   Max Bill  reforçou sobre o assunto da questão das leis  sobre o  assunto.  Biá
comentou  sobre  as  dificuldades  do  setor  de  eventos.  Gorete  relatou  sobre  as
dificuldades  em  que  o  setor  e  eventos  atravessa.  Desabafou  sobre  as  diversas
maneiras de contornar para sobreviver. Bia comentou sobre o convite a palestrante
sobre  PPA e  estudará  uma  data  para  a  realização  desta  palestra,  para  que  todos
possam conhecer sobre o assunto. Thayan comentou que esta palestra servirá para
ações  posteriores  pois  já  se  encerrou  o  prazo.  Maria  Angélica  reforçou  que  essa
palestra é mais para conhecimento de todos. Que por parte da secretaria municipal de
turismo teve que ser feito devido o prazo do momento, mas que é necessário com que
todos  possam  ter  conhecimento  sobre  o  assunto.  Thayan  finalizou  que  o  PPA  só
poderá ser alterado em 2025. Biá comentou dizendo que marcará com André para
podermos  realizar  essa  palestra.  Maria  Angélica  confirmou  que  haverá  carnaval.



Explicou sobre o assunto. Flávio perguntou se haveria alguma coisa neste semestre
mas Maria Angélica reforçou que em matéria de eventos no momento não, apenas as
ações da promoção do destino e o que já está em andamento, como a questão da
montanha (Caledônia) entre outros. Gorete perguntou sobre o Natal. Mari Angélica,
informou que para fins de decoração poderá ser feito e está aberta a sugestões. A
Fernanda sugeriu a formação de um grupo sobre o assunto. Maria Angélica falou em
união pra poder realizar esta ação. Biá comentou sobre a importância do assunto mas
disse que o prefeito tem que ser o protagonista nesse assunto. Disse que um pedido
do prefeito é para todo mundo (a cidade se beneficia), senão os municípios vizinhos é
acabarão sendo os protagonistas.  Fernanda comentou dizendo que o município  de
Trajano  de  Mores,  através  do  prefeito,  conseguiu  fechar  uma  baita  consultoria
pagando porque investe no turismo. Fernanda reforçou dizendo que por mais que
tenha o melhor alguém do turismo o prefeito tem que ser o protagonista. O turismo
precisa disso. Trajano pode se  destacar e muito porque o prefeito está investindo no
turismo.   Biá  reforçou  dizendo  que  quem  tem  que  ser  o  protagonista  é  o  poder
público.  Citou as  cidades de Petrópolis  com a  Bauernfest,  onde teve um custo de
trezentos mil, e agora a cidade de Teresópolis está chamando o pessoal de Gramado
para ajudar na cidade. Flávio reforçou sobre o assunto. Biá falou como conselho que
ou o município se mexe ou os outros vão avançar e irão obter frutos. Reforçou dizendo
que  o  município  tem  que  ser  protagonista  das  ações.  Biá  comentou  que
principalmente  o  pessoal  de  eventos  que  não  aguentam  mais  levar  esse  caixão.
Fernanda comentou sobre Maricá em que já estão se movimentando com o turismo
rural e quanto ao assunto da sinalização. E que já em Nova Friburgo já se arrasta a
muitos anos. Gorete reforçou sobre o assunto. Biá comentou sobre a carga em que o
empresário já carrega já a anos. Biá comentou que todos querem ser parceiros do
governo mas que o governo precisa ser protagonista. Biá comentou junto ao prefeito
que precisa dar mais tinta para a Maria Angélica. Ele respondeu: Mais? Biá replicou
dizendo que sim. Reforçou dizendo que tem que dar tinta na caneta dela pois precisa-
se resolver as coisas o quanto antes. Biá disse que não tem nada contra o governo e se
disponibilizou  para  ajudar  e  contribuir.  Moema  reforçou  sobre  o  apoio  dos
empresários e  Biá completou. Fernanda solicitou a Maia Angélica a apresentação do
PPA. Maria Angélica disse ok.  Zaiane levantou o assunto sobre as questões das placas.
Biá e Fernanda reforçaram sobre o assunto. Maria Angélica explicou que o projeto está
andando e que precisou fazer os ajustes necessários, mas está em andamento. Disse
também  que  tem  uma  verba  específica  destinada  para  isso.  Flávio  e  Zaiane
comentaram sobre o assunto, se poderiam ajudar de alguma forma e com relação aos
prazos.  Zaiane  disse  que  já  existe  a  dois  anos  esse  projeto  e  Flávio  reforçou.  Biá
reforçou sobre o assunto do quanto esse processo leva tempo e que se inicia no vale
do café e também vem do estado. Moema comentou que em 2005, o Ayrton Violento
colocou sozinho as placas do IVV em uma determinada região. Thayan pediu a todos a
licença e solicitou que voltasse as pautas para prosseguir a reunião. Comentou que
juto a secretaria de turismo, precisa ver quais os processos que estão abertos para
saber o que pode fazer pra poder agilizar. Citou sobre essa ideia de se fazer como por
exemplo o grupo de projetos, o que já tem e o que pode ser feito.  Biá comentou sobre
a conferência municipal,  prevista para outubro,  onde até lá  muitos já tenham sido
vacinados. André reforçou dizendo que o maior grupo de trabalho inscrito foi o da
conferência municipal de turismo. Biá reforçou dizendo que será inédita. Comentou
dizendo que é importante o apoio do prefeito. Disse que visto em uma lei, os entes
públicos podem se unir, sendo assim os membros entes públicos. Fernanda reforçou
sobre o assunto. Biá comentou sobre o Business Tour. Que tem planos em realizar o
encontro de IGR's dos quais são doze (Serra Verde Imperial e Costa do Sol) e com a
presença do Governo do Estado, onde o governador venha a passar na conferência. E
isso  já  dá  peso  para  o  governador  vir  aqui.  A  confederação  dos  conventions  está
planejando realizar um encontro assim e o estado planeja também realizar um evento
assim. Citou quantas coisa teremos: Conferência Municipal de Turismo, Business Tour,
Encontro de IGR's, Seminário de Turismo e o Fórum de Desenvolvimento em que o



estado deseja realizar em outubro. Aí vai a pergunta, o prefeito deixará ser feito tudo
aqui? Os olhos do turismo voltarão pra cá. Gorete comentou sobre o assunto e Biá e
Fernanda falaram que o grupo poderá trabalhar nisso. André comentou que o número
de  membros  são  em  torno  de  17  membros.  Biá  pediu  ao  Sebrae  o  apoio  no
assessoramento  junto  aos  grupos.  Biá  comentou  dizendo sobre  uma reunião  com
Maria Angélica e a turisrio sobre algumas mudanças no Mapa do Turismo. Comentou
sobre o Plano Municipal de Turismo, onde André reforçou sobre esse grupo dizendo
que tem quinze membros. Fernanda lembrou sobre o Plano Municipal de Turismo feito
no curso da escola de contas do TCE, onde pode-se tomar como ponto de partida.
Thayan comentou sobre o assunto. Biá comentou sobre o turismo pedagógico e Alini
reforçou sobre o assunto. Jeanne também reforçou sobre o assunto. Biá comentou
sobre a luta de vinte e cinco anos e precisa deixar um legado. Disse que se não for
dessa  vez  ele  deixará  tudo pois  tem que fazer  acontecer  agora.   Comentou numa
reunião lá trás sobre a luta na acianf, do comtur. Gorete comentou a luta do circuito
do turismo rural de Amparo, onde lutaram para fazer acontecer, o pertencimento da
sociedade e a importância de sua participação. Comentou sobre a persistência e a luta
de  anos.  Max  Bill  comentou  assuntos  importantes  sobre  os  atores  envolvidos  do
turismo  como  os  agentes  de  trânsito.  Biá  reforçou.  Joana  comentou  sobre  a
importância dos atrativos e pontos turísticos onde as crianças possam conhecer o que
existe em sua cidade e localidade. Moema comentou sobre os guias e as buscas e lutas
nos  quais  conseguiram.  Disse  que  também  não  aguenta  mais  essa  situação.  Biá
comentou sobre a candidatura do Congresso Estadual de Turismo Rural para 2022.
Flávio comentou sobre no empo da gestão da Saudade Braga, onde ora investido um
dinheiro grande na promoção turística. Disse que quando acabou o governo, acabou o
dinheiro e tudo sumiu. Fernanda reforçou quanto a questão do investimento e lutas da
época. Flávio comentou sobre o papel de cada um.  Biá comentou sobre o papel de
cada um, as políticas públicas de estado e município. Maria Angélica comentou sobre a
valorização do destino e o apoio junto as entidades como o convention. Biá comentou
sobre a prioridade onde o prefeito tem que dar força para a secretaria municipal de
turismo agir. Biá comentou sobre a parte do convention sobre a contribuição para com
o destino no segmento do turismo. Comentou sobre as representações e  lei do qual
está  sendo  aprovada  junto  ao  ministério  do  turismo.  André  deu  início  as
apresentações dos grupos de trabalhos do Conselho Municipal de Turismo. André e
Maria  Angélica  apresentaram  o  novo  mapa  turístico  de  Nova  Friburgo,  onde
informaram que tinha o propósito atender o turista de forma leve e estão abertos a
sugestões  e  ideias.  Informaram  que  também  está  sendo  preparado  um  folheto
contendo  o  mapa  de  um  lado  e  do  outro  alguns  atrativos  turísticos.  Fernanda
perguntou sobre a  disponibilidade do mapa na internet  e  André e  Maria  Angélica
informaram que sim, assim como também para as entidades que desejarem promover
e divulgar o mapa da cidade. Biá então encerrou a reunião parabenizando quanto ao
mapa e agradeceu a participação de todos.


