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

Reunião Ordinária realizada dia 13 de Agosto 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 Transportes, Elza Maria de Barros Lucchesi –
representante da EMATER/MG, Fábia Cristina Izidoro - representante da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, José Maurício Carneiro – representante da ACIEI,
Juliano Ribeiro – representante das Agências Operadoras Turísticas Locais, Leandro
Barbosa Passos – representante da Secretaria Municipal de Educação, Lucia Helena
Martins – representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Nayla Daniella Costa
- representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Rubens Pinto Pinheiro –
representante do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes de Itajubá, e Walter Santos
de Alvarenga – representante da ADECTUR. Justificou ausência: Luciana Vieira Silva
Gabetta - representante do Segmento de Hospedagem. 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 Lei

nº 2.798/2010 e sua proposta de alteração, onde José Maurício

explicou que o Circuito Turísticos Caminhos do Sul de Minas fez a proposta com o
objetivo de fortalecer o turismo, e criar a Política Municipal de Turismo. Em seguida foi
discutida a documentação do COMTUR, onde Rubens colocou que os documentos
existentes e corretos são dos arquivos de 2010 conforme Ata do dia 15/12/2010 onde
consta a alteração e aprovação do Estatuto do COMTUR e a aprovação do Regimento
Interno do FUMDETUR; Rubens colocou ainda a necessidade de uma revisão na
documentação. Em relação ao FUMDETUR iremos aguardar o parecer Jurídico da
Prefeitura. Sobre a Lei de Alteração da Composição dos Membros do COMTUR, será
solicitado à Câmara agilidade no processo. Foi discutido em seguida sobre a posse dos
conselheiros, e o tempo de mandato, onde foi decidido que em Outubro serão feitas as
convocações e uma nova eleição conforme diz o Estatuto. Em seguida foi lida a carta do
Sr. Ronaldo Ribeiro – Vice presidente do COMTUR, onde solicita seu desligamento do
COMTUR. A seguir foi discutido sobre a Previsão para o Projeto da Lei Orçamentaria
Anual – LOA onde José Maurício colocou que o Conselho tem o respaldo de auxiliar o
1/

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

Executivo na questão do Orçamento para apresentar ao Legislativo, ficou decidido que a
planilha com o orçamento será passado aos conselheiros por e-mail e que será feita uma
reunião extraordinária somente para discutir sobre o orçamento antes da Audiência
Pública para os Conselhos que será dia 27/08/2012. A seguir Walter esplanou sobre a
proposta da ADECTUR para o Orçamento 2013, falou da história da Instituição até os
dias atuais, explicando que o orçamento foi implantado em 2006 com reajustes anuais
baseados no IGPM acumulado do período anterior, e que não acompanha as
necessidades atuais financeiras da Instituição, e que diante desta realidade foi feita uma
adequação de valores, que viabilizará ações importantes para o cumprimento da missão
do Circuito Turístico Caminhos do Sul de Minas - CTCSM e que trará dados e resultados
efetivos, com uma ação profissional. O presidente do COMTUR fez seus comentários a
respeito da proposta apresentada e lembrou que se desejamos ter um trabalho
profissional, voltado para o desenvolvimento do turismo na nossa região, é necessário
investimento, o que vai de encontro a proposta da ADECTUR. Colocado em discussão,
todos foram a favor do COMTUR apoiar a proposta da ADECTUR, de forma a incorporar
os valores na previsão para 2013 no orçamento da Secretaria de Cultura e Turismo. 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.
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Conselheiros:

Amilcar de Lemos Júnior – Representante do Segmento de Hospedagem

Elaice Maria de Castro – Representante do Segmento de Transportes

Elza Maria de Barros Lucchesi – Representante da EMATER/MG

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

José Maurício Carneiro – Representante da ACIEI

Juliano Ribeiro – Representante das Agências Operadoras Turísticas Locais

Leandro Barbosa Passos – Representante da Secretaria Municipal de Educação

Lucia Helena Martins – Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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

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

Walter Santos de Alvarenga – representante da ADECTUR
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