CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJUBÁ - COMTUR
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Reunião Ordinária realizada dia 19 de janeiro de 2012, às 14 horas e trinta minutos, no
Auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itajubá - CDL, sob a presidência do Sr.
Anderson Quirelli e com a presença dos Conselheiros e convidados relacionados no final
desta ata. O Sr. Anderson Quirelli iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e
solicitando o maior empenho, principalmente nas participações das reuniões, visto que
este ano que estava iniciando seria fundamental para nosso Conselho mostrar um
trabalho contínuo, de forma a chegarmos no final do mesmo com todas as condições
necessárias para permitir nossa participação do programa do ICMS Turístico.
Embora já tivéssemos aprovado o nosso Estatuto e o Regimento do FUMDETUR, estes
documentos certamente que deveriam ser revistos, principalmente considerando a
proposta de alteração da Lei 2798 de 2010, que dispõe sobre a Política Municipal de
Turismo.
O presidente solicitou a participação de um membro voluntário para fazer um estudo
completo na Lei 18030 – Lei do ICMS Turístico, bem como seus decretos que
regulamentam, elaborando uma checklist de todos os itens que teremos que vencer para
elaborarmos nosso plano de trabalho para este ano.
O presidente ficou de elaborar um plano de trabalho para o ano de 2012 e solicitou dos
membros presentes que apresentassem propostas via e-mail.
O presidente solicitou também dos membros presentes que sempre que forem
convocados para reuniões, que se não puderem participar por algum motivo, que estes
façam contato com seu suplente para que o quorum nas reuniões seja atendido.
O membro Rubens Pinheiro apresentou uma proposta para o Conselho realizar pelo
menos uma vez ao ano uma reunião festiva, onde os membros poderiam participar com
seus familiares e outros convidados.
O presidente informou que a próxima reunião seria no dia 23 de fevereiro próximo e
abriu a palavra para comentários em geral.
Após comentários gerais o presidente encerrou a reunião e eu, Rita de Cassia Almeida,
lavrei esta ata que vai assinada por todos os conselheiros presentes.

Conselheiros:

Amilcar de Lemos Júnior - Representante do segmento de hospedagem
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Anderson Quirelli – Representante do CDL

Elza Maria de Barros Lucchesi – Representante da EMATER

Leandro Barbosa Passos – Representante da Secretaria Municipal de Educação

Rubens Pinto Pinheiro – representante do Sindicato de Hoteis, Bares e Restaurantes

Lúcia Helena Martins – Representante da Secretaria M. de Meio Ambiente

Orlando Mohallem - Representante das Agências Operadoras Turísticas Locais

Rita de Cássia Almeida - Representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
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