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Pautas abordadas:


1ª Conferência Municipal de Turismo:
- Logo
- Portaria
- Programação prévia

Às catorze horas e quinze minutos do dia quatro de fevereiro de dois mil e vinte, na
sede da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Nova Friburgo – ACIANF, deu-se
início à 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Turismo de Nova Friburgo,
sob a Presidência de Edson Almeida Biá. Edson Biá iniciou a Reunião falando um pouco
sobre as mudanças que serão propostas para a Lei do COMTUR, no que diz respeito,
por exemplo, à inclusão de cadeiras a serem ocupadas por entidades que efetivamente
participam. Falou também sobre a possibilidade de a Presidência do Conselho passar
a ser sempre da iniciativa privada, como já acontece em outros Conselhos Municipais
de Turismo. Seguiu-se um debate a respeito das cadeiras atualmente ocupadas, de
acordo com a Lei em vigor, e possíveis mudanças. Edson Biá explicou que hoje o
COMTUR possui nove cadeiras do Poder Executivo, uma cadeira do Poder Legislativo e
dez cadeiras das Entidades. Demetrius Knupp pontuou sobre a necessidade de adequar
o Regimento Interno à Lei do COMTUR, pois atualmente existe um conflito entre os
dois, no que diz respeito à composição. Foi apresentada a logo da 1ª Conferência
Municipal de Turismo e todos aprovaram. Em seguida, foi apresentada e lida a Portaria

referente à Conferência, explicando detalhes a respeito da dinâmica e do tema da
Conferência e composição da Comissão Organizadora. Foram feitas algumas inclusões
e alterações na composição e nas atribuições das Subcomissões da Comissão
Organizadora. Foi apresentada a prévia da Programação da Conferência. Em seguida,
foram apresentados os eixos temáticos e os temas transversais, a serem trabalhados
pelos grupos de trabalho. Cristiane Passos, professora do CEFET, sugeriu a inclusão de
um quinto tema transversal. Marciano apresentou um fluxograma que será
posteriormente disponibilizado como material de apoio para os grupos de trabalho na
Conferência. Ricardo Reis, Secretário de Turismo, pediu a palavra e falou sobre a
importância de se fazer parte ativamente do Turismo e valorizar os atrativos e as
belezas naturais da cidade. Aproveitou para parabenizar as pessoas do trade e todos
os envolvidos no COMTUR, que não desistiram de se reunir e tocar o trabalho. Houve
um pequeno debate sobre a antiga e constante dificuldade de “conversa” e união com
o setor hoteleiro da cidade. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente
Edson Almeida Biá deu por encerrada a Reunião, às dezesseis horas.
Nova Friburgo, 04 de Fevereiro de 2020.

Maria Angélica Rocha
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Turismo
Nova Friburgo – RJ

De acordo,

Edson Almeida Biá
Presidente do Conselho Municipal de Turismo
Nova Friburgo – RJ

