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

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e doze, reuniram-se nas
dependências da Secretaria de Cultura e Turismo, os membros do COMTUR, para
tratarem de assuntos pertinentes ao funcionamento do Conselho. Inicialmente foi
apresentado pela Secretária de Cultura e Turismo, Fábia Izidoro, o Guia Turístico que
seria distribuído gratuitamente à população itajubense, mas que infelizmente, por um
erro grotesco de corte, da gráfica, ganhadora da licitação, não foi aprovado, e
posteriormente não sendo autorizado sua distribuição. A empresa foi notificada
juridicamente pela Prefeitura, sendo seu pagamento cancelado. Também foi informado
aos presentes da exoneração da Diretora de Turismo, Rita de Cássia Almeida, que
exercia Função de Secretária do COMTUR. O presidente do Conselho, Sr. Anderson
Quireli e os demais membros presentes à reunião, foram unânimes quanto à cobrança
da presença de diversas representatividades do Conselho, sendo que em alguns casos,
somente estiveram presentes na primeira reunião, quando da formação do Conselho.
Ficou definido que será enviado ofício, a todos os conselheiros, solicitando resposta de
comprometimento de atuação junto ao Conselho. No mesmo ofício, constará data da
próxima reunião, para possíveis mudanças ou exclusões de representantes e
necessidade de alterações no estatuto do COMTUR. Outro assunto tratado foi referente
à necessidade da abertura da conta do Fundo Municipal de Turismo que será solicitada a
Secretaria de Finanças, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo. O atual
presidente do Conselho, Sr. Anderson Quireli, informou a todos presentes que, em razão
de sua mudança para cidade de São José dos Campos/SP e seu desligamento da
Câmara de Dirigentes Lojistas de Itajubá, não atuará mais frente ao Conselho de
Turismo, sendo que somente assinará, como Presidente, nos ofícios que serão enviados,
conforme citado acima. O Sr. Ronaldo Carvalho solicitou uma declaração, informando a
data de sua nomeação como membro do Conselho e sua atuação, para ser enviada a
Fundação de Ensino e Pesquisa, onde atualmente presta o curso de Direito. Finalmente,
foi apresentado o convite para a palestra que será realizada no dia 27 de março, no
Auditório do Colégio das Irmãs, sobre a Produção Associada ao Turismo, a partir das 19
horas, sendo disponibilizado o total de onze convites. Nada mais foi tratado, sendo
encerrada a reunião.
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Conselheiros:

Anderso Quireli – Representante da CDL

Elaice Maria de Castro - Representante do segmento de transporte

Elza Maria de Barros Lucchesi – Representante Emater/MG

Fábia Cristina Izidoro - Representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Ronaldo Ribeiro - Representante do segmento de alimentação
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