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Reunião Ordinária realizada dia 11 de Junho de 2012, às 16:00 horas, no Museu 

Municipal Wenceslau Braz, sob presidência do Vice Presidente do COMTUR Sr. Ronaldo 

Ribeiro e com a presença dos Conselheiros relacionados a seguir: Elaice Maria de 

Castro - representante do segmento de transporte, Fábia Cristina Izidoro - representante 

da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Leandro Barbosa Passos – representante 

da Secretaria Municipal de Educação, Nayla Daniella Costa - representante da Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo, Ronaldo Ribeiro - representante do segmento de 

alimentação. O Senhor Ronaldo Ribeiro 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 Lei nº 2.798/2010, 

que ainda está sendo analisada pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de 

Itajubá.  Em seguida foi discutida sobre a lei do FUMTUR, foi designado para a Sra. 

Fábia C. Izidoro pedir um parecer junto à Procuradoria Jurídica justificando sobre o 

impedimento de criação de nova Lei do FUMTUR, e referente o impedimento de 

alteração da Lei já existente  - FUMDETUR. A seguir foi discutida a Lei de alteração da 

composição dos membros do COMTUR, que se encontra na Câmara Municipal de 

Itajubá para aprovação. Foi passada a palavra a Sra. Nayla Daniella Costa – 

Representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, onde foi explicada e 

discutida a Produção Associada ao Turismo – Circuito Turístico Caminhos do Sul de 

Minas – PAT CTCSM – 2ª Fase, os conselheiros presentes deram opiniões e fizeram 

algumas sugestões referente aos seguimentos de Tecnologia e Conhecimento. Em 

relação a documentação do COMTUR ainda está sendo levantada, o Sr. Ronaldo Ribeiro 

ficou de enviar a documentação que possui. Referente à Política de Turismo, o Plano, e 

as prioridades do Plano que estava na Pauta da Reunião, não foi discutido, foi decidido 

pelos conselheiros presentes a realização de uma Reunião Extraordinária na próxima 

segunda-feira dia 18 de Junho de 2012, pela falta de participantes e por ser 

imprescindível a participação dos que participaram da Oficina. Sem mais nada a discutir, 

o Vice 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. 
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Conselheiros: 

 

Elaice Maria de Castro - Representante do Segmento de transporte 

  

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

 

Leandro Barbosa Passos – Representante da Secretaria Municipal de Educação 

 

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

 

Ronaldo Ribeiro - Representante do Segmento de Alimentação 

 

 

 


