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Reunião Ordinária realizada dia 23 de fevereiro de 2012, às 16 horas, no Auditório da 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Itajubá - CLD, sob a presidência do Sr. Anderson 

Quirelli e com a presença dos Conselheiros relacionados no final desta ata. O Presidente  

Anderson Quirelli abriu a reunião agradecendo a presença de todos. 

Como primeira ação foi lida a ata da reunião anterior, que colocada em votação,  foi 

aprovada por todos os presentes. 

O Sr. Presidente informou que em virtude de acúmulo de trabalhos profissionais não 

pode elaborar o Programa de Trabalho para o ano de 2012, mas que não podia deixar de  

registrar que nenhum membro enviou qualquer sugestão para o programa. Lembrou que 

não é necessário somente participar das reuniões, todos os membros devem se 

comprometer com a Conselho. A participação efetiva de cada membro é o que irá 

resultar no trabalho final do Conselho.  

O membro Rubens Pinto Pinheiro apresentou a CheckList para o município chegar ao 

ICMS Turístico, lembrando que dos 10 pontos necessários, temos que ter pelo menos 

8,5 e que nós temos somente 6,5 pontos. Assim, temos que realizar muitas ações ainda 

este ano para que possamos no início do próximo ano entrar com a documentação 

candidatando para receber incentivos no ano de 2014. 

Ações como um Conselho atuante, realizando suas reuniões normais, com quorum, 

relatório de atividades, atas, um fundo de turismo operável, com conta corrente aberta e 

movimentação aplicada no Plano Municipal de turismo e possuir uma política municipal 

de turismo aprovada e um plano municipal de turismo desenvolvido, são todas estas 

ações necessárias para chegarmos ao nosso objetivo. 

De possa das explicações do membro Rubens, o Presidente lembrou do compromisso 

que todos precisamos ter com o Conselho para alcançarmos este objetivo. 

Ficou marcada a próxima reunião para o dia 22 de março próximo.  

Não tendo nada mais a ser discutido o Presidente deu por encerrada a reunião, onde eu, 

Rita de Cássia Almeida, lavrei a presente ata que vai por mim e todos os presentes 

assinada. 
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Conselheiros: 

 

Anderson Quirelli – Representante do Clube de Dirigentes Lojistas - 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 

 

Orlando Mohallem - Representante das Agências Operadoras Turísticas Locais 

 

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

 

 


