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

Reunião Ordinária realizada dia 14 de janeiro de 2013, com início as 15:15h, em
segunda chamada, no Museu Municipal Wenceslau Braz, sob presidência do Presidente
do COMTUR Sr. Rubens Pinto Pinheiro e com a presença dos Conselheiros
relacionados a seguir: Massoud Nassar - representante da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo; Leandro Barbosa Passos – representante da Secretaria Municipal de
Educação; Amilcar de Lemos Júnior – representante do seguimento de hospedagem;
Ronaldo Ribeiro – representante do seguimento de alimentação; Elza Maria de Barros
Lucchesi – Representante da EMATER/MG e Rubens Pinto Pinheiro – representante do
Sindicato Patronal de Hotéis, Bares e Restaurantes de Itajubá - SindHBR.
O Presidente do COMTUR abriu a reunião apresentando no novo Diretor de Turismo, Sr.
Massoud Nassar e agradeceu a presença de todos, confirmando o quorum de mais da
metade de seus membros.
Em seguida o presidente leu a ata da reunião anterior colocando em votação, tendo sido
aprovada por unanimidade.
Durante o expediente o Presidente comentou sobre a reunião que teve no dia 10
passado com o Secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Sr. Christian Gonçalves
e Diretor de Turismo Sr. Massoud Nassar. Na oportunidade o Presidente entregou ao
Secretário uma pasta contendo os principais documentos do COMTUR e FUMTUR, entre
eles o Estatuto, Regimento, Regimento Eleitoral, Proposta de alteração da lei 2798 que
rege sobre a Política Municipal de Turismo e um “follow-up” das reuniões do COMTUR.
O presidente enfatizou a necessidade do Secretário se envolver na proposta de
alteração da lei 2798 e na indicação dos membros do governo municipal para compor o
COMTUR. Discutiu-se ainda sobre a importância do COMTUR e da Agência de Turismo
na Política de Turismo Municipal.
O Presidente pediu novamente a palavra para informar da abertura da Conta Corrente do
FUMTUR, no dia 10 de dezembro passado, fato este já não mais esperado ocorrer na
administrração municipal anterior.
Como parte da ordem do dia foram discutidos:
Alteração no Regimento Eleitoral – O Presidente considerou que o Regimento Eleitoral
da forma como está, onde pede 6 membros do conselho para participar da Comissão
Eleitoral e Mesa Receptora e Escrutinadora, coloca em risco a realização das eleições,
1/

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

pois os candidatos também não podem estar incluídos nestes grupos, razão da
necessidade de alteração do Regimento Eleitoral. Após discussões, o plenário deliberou
por unanimidade pela alteração do Art 12, que passará a ter a seguinte redação: “ Não
poderão ser nomeados para membros da mesa Receptora e Escrutinadora os
Conselheiros candidatos e seus parentes até segundo grau.” Desta forma a própria
Comissão Eleitoral poderá dirigir os trabalhos da eleição e somente três membros
estarão envolvidos.
Colocado em discussão a criação da Comissão Eleitoral, foi aprovado por unanimidade a
indicação dos membros: Amilcar de Lemos Jr, Leandro B. Passos e Orlando Mohallem,
que também deverão compor a Mesa Receptora e Escrutinadora.
Dentro dos outros assuntos, o Presidente, com o objetivo de divulgar os trabalhos do
COMTUR e qualificar seus membros, propôs a mudança do Plano de Trabalho para
2013 do COMTUR, aprovado na última reunião, com a inclusão de dois itens:
a. Elaboração do site do COMTUR e FUMTUR
b. Participação de Membros do COMTUR em missões de conhecimento da
organização e trade do setor turístico.
colocado a proposta em discussão, foi aceita por unanimidade. Após harmonização de
alguns itens e retirada do item referente a criação da conta corrente do FUMTUR por já
ter sido aberta, ficou, conforme anexo, o novo Programa de Trabalho do COMTUR para
2013.
Por último o Presidente solicitou do Diretor de Turismo a possibilidade de conseguir junto
a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, recursos para cumprimento destes
dois últimos itens colocados no Programa de Trabalho para 2013, considerando que
estes serão importantes não só para divulgação dos nossos trabalhos como para
capacitação do grupo envolvido neste trabalho.
Nada mais tendo a ser discutido, eu, Presidente da mesa, lavrei esta ata, que vai por
mim assinada e pelo Diretor de Turismo Municipal.
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PROGRAMA DE TRABALHO DO COMTUR – 2013
Reuniões as segundas segunda-feira de cada mês às 15:00h na Secretaria de Turismo

N° Descrição

Responsável

1

Sec. Turismo

Aprovação da revisão da Lei 2798 Política
Municipal de Turismo
2 Definição dos novos membros designados pela
PMI e pela Sociedade
3 Realização das Eleições
4 Elaboração/Aprovação do Relatório de Gestão de
2012
5 Revisão do Plano Municipal Turismo para 2013
com base nas ações do próximo governo
municipal
6 Revisão do Cronograma de ações Turísticas para
2013 em função das revisões do PMT
7 Elaboração do Orçamento para execução do
Plano Turístico – LDO 2014
8 Elaboração do Dossiê para solicitação do ICMS
Turístico
9 Elaboração do Site do COMTUR e FUMTUR
10 Participação de Membros do Comtur em missões
de conhecimento da organização e trade do setor
turístico.

Status

Sec. Turismo/Comtur
Comtur/Comissão
Presidente/Comtur
Comtur/Comissão

Comtur/Comissão/Sec. Tur
Comtur/Comissão/Sec. Tur
Comtur/Sec. Turismo
Comtur/Sec. Turismo
Comtur

Elaborado 07/12/2012 Revisão 00 / Aprovado na Reunião Ordinária do dia 10/12/12
Revisão 01 / Aprovado na Reuniião Ordinária do dia 14/01/13
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Reunião Ordinária do dia 14/01/2013

RESOLUÇÕES
Resolução 001/2013 – Aprovado sem emendas a ata da reunião anterior

Resolução 002/2013 – Alterado o Art. 10 do Regimento Eleitoral que passa a ter a
seguinte redação: “Não poderão ser nomeados para membros da mesa Receptora e
Escrutinadora os Conselheiros candidatos e seus parentes até segundo grau.

Resolução 003/2013 – Criação da Comissão Eleitoral composta pelos seguintes
conselheiros: Amilcar de Lemos Jr, Leandro B. Passos e Orlando Mohallem, que também
deverão compor a Mesa Receptora e Escrutinadora.

Resolução 004/2013 – Aprovado a inclusão no Programa de Trabalho do COMTUR para
2013 dos itens: Elaboração do site do COMTUR e FUMTUR e Participação de membros
do COMTUR em missões de conhecimento da organização do trade do setor turístico.
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