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

Reunião Ordinária realizada dia 14 de Maio de 2012, às 16:00 horas, no Museu
Municipal Wenceslau Braz, sob presidência do Presidente do COMTUR Sr. Rubens Pinto
Pinheiro e com a presença dos Conselheiros relacionados a seguir: Amilcar de Lemos
Júnior - representante do segmento de hospedagem, 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, José Maurício Carneiro – representante da ACIEI, 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, 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 de Itajubá, Virgínia Andrade – representante
EMATER/MG, e Walter Santos de Alvarenga – Representante do Circuito Turístico
Caminhos do Sul de Minas – CTCSM. O Senhor Rubens Pinto Pinheiro 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 foi discutida a
alteração da Lei nº 2.798/2010, ficando decidido que será enviado o projeto para
alteração da lei para ser analisado e revisto. Em seguida foi discutida sobre a criação de
nova lei de criação do FUMTUR, revogando assim a primeira de nº 2.147. Foram
definidas como tarefas: verificar junto à Procuradoria Jurídica da Prefeitura com a Dra.
Cristina se já está pronta a nova lei; verificar também se já foi aprovada pelo prefeito a
Lei de alteração da composição dos membros do COMTUR de 17 membros para 13,
sendo 04 do poder público e 09 da sociedade, ficou responsável por essas ações a Sra.
Fábia C. Izidoro – Secretária Municipal de Cultura e Turismo, com prazo de resposta na
próxima reunião do COMTUR. Foi passada a palavra ao Sr. Walter Santos de Alvarenga
– representante do Circuito Turístico Caminhos do Sul de Minas - CTCSM, onde foi
discutido sobre a Política de Turismo, o Comitê Gestor, e o trabalho que deve ser feito, o
Plano, e as prioridades que devem ser seguidas para se alcançar o desenvolvimento
Turístico no município, sendo que os resultados obtidos com essas etapas gerarão
documentos para a habilitação do município ao ICMS Turístico. Ficou decidido que o
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primeiro passo será rever sobre as prioridades do Plano, em data a ser agendada. A
seguir foi aprovado o calendário das reuniões do COMTUR, passada a lista de presença
da presente reunião para ser assinada pelos presentes, e a lista para atualização dos
contatos do COMTUR. Ficou decidido ainda que deve ser organizada toda a
documentação do COMTUR para que seja montado um arquivo, em vista das várias
versões e cópias encontradas de cada documento. Ficou sugerido que quem possuir a
ultima atualização da documentação a envie por e-mail para que seja mais rápida a
organização dos mesmos. Sem mais nada a discutir, o Presidente do COMTUR 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

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

José Maurício Carneiro – Representante da ACIEI

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

Nayla Daniella Costa - Representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
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Ronaldo Ribeiro - Representante do segmento de alimentação

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

Virgínia Andrade – Representante EMATER/MG

Walter Santos de Alvarenga – Representante do Circuito Turístico Caminhos do Sul de
Minas - CTCSM
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