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Reunião Ordinária realizada dia 12 de Abril de 2012, às 15:00 horas, no Museu Municipal 

Wenceslau Braz, sob presidência da Senhora Fábia Izidoro – Conselheira e Secretária 

de Cultura e Turismo e com a presença dos Conselheiros relacionados no final desta ata. 

Justificou sua ausência: Luciana Vieira Silva Gabetta - representante do Hotel Amantykir. 

A Senhora Fábia Izidoro iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e colocou a 

ata da reunião anterior sob aprovação onde, não havendo manifestação contrária, 

declarou aprovada. A seguir apresentou a Senhora Nayla Daniella Costa como 

representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, membro Titular, em 

substituição a Srª Rita de Cássia Almeida , designando-a como Secretária do COMTUR. 

A seguir procedeu a eleição dos novos cargos de Presidente e Vice-Presidente da 

Diretoria deste Conselho, conforme previsto no Estatuto. Foram eleitos, por 

unanimidade, os Conselheiros Rubens Pinto Pinheiro, para o cargo de Presidente, e 

Ronaldo Ribeiro, para o cargo de Vice-Presidente. Em seguida foram analisadas e 

escolhidas quais entidades são realmente importantes para que permaneçam, e que 

tenham representatividade perante o COMTUR; foram retirados do Conselho por 

unanimidade os representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, da Polícia 

Militar, da Cultural e do Curso G9, por não comparecerem as reuniões do COMTUR por 

mais de três vezes de acordo com o Estatuto. Ficou decidido que serão montadas pastas 

com as Atas das reuniões já realizadas pelo Conselho, e com toda a documentação do 

COMTUR e do FUMDETUR. Em seguida foi colocada em discussão a definição de um 

calendário fixo para as próximas reuniões ordinárias do COMTUR, ficando aprovado por 

unanimidade, a realização das mesmas toda segunda segunda-feira de cada mês, às 

16:00 horas, e quando houver feriado ocorrerão na terceira Segunda-feira do mês. 

Definiu-se ainda, que tanto as Atas quanto a documentação e o calendário serão 

enviados para o e-mail de todos os conselheiros e arquivados na Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo sob responsabilidade da Secretária do COMTUR Senhora Nayla 

Daniella Costa. Em continuidade, foi passada uma lista para assinatura dos presentes, e 

estipulado que em toda reunião será lida a Ata da reunião anterior para que seja 

aprovada e assinada por todos, e posteriormente arquivada. Prosseguindo, pediu-se à 

Conselheira e Secretária de Cultura e Turismo, Fábia Izidoro, que solicite ao Secretário 

Municipal de Finanças a abertura da conta do FUMDETUR. A Secretária assumiu o 

compromisso de levar a solicitação ao Secretário. Foi pedido também a verificação na 
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Adectur acerca da documentação faltante para o recebimento do ICMS Turístico. Com a 

palavra livre, foi manifestado o desejo de ver as reuniões do COMTUR com maior 

número de membros presentes possível, tendo em vista as últimas reuniões realizadas. 

Sem mais nada a discutir, a Conselheira e Secretária encerrou a reunião e eu, Nayla 

Daniella Costa, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e demais presentes 

depois de aprovada. 

 

Conselheiros: 

 

Amilcar de Lemos Júnior - Representante do segmento de hospedagem 

 

Angélica – Representante Artes da Terra 

 

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 

 

Leandro Barbosa Passos – Representante da Secretaria Municipal de Educação 

 

Lúcia Helena Martins – Representante da Secretaria de Meio Ambiente 

 

Orlando Mohallem - Representante das Agências Operadoras Turísticas Locais 

 

Paulo Renato Mendonça – Representante da ACIEI 

 

Nayla Daniella Costa - Representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

 

Ronaldo Ribeiro - Representante do segmento de alimentação 

 

Rubens Pinto Pinheiro – Representante do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes 
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de Itajubá 

 


