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

Reunião Ordinária realizada dia 25 de fevereiro de 2013, com início as 15:00h, em
primeira 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; José Maurício Carneiro da Silva – representante da ACIEI; Walter Santos de
Alvarenga – representante do CTCSM; Lúcia Helena Martins – representante da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Luciana Vieira Silva Gabetta – representante do
seguimento de hospedagem; Elza Maria de Barros Lucchesi – Representante da
EMATER/MG, Orlando Mohallem – Representante do Seguimento de Operadoras de
Turismo, Ronaldo Ribeiro – Representante do Seguimento de Alimentação e Rubens
Pinto Pinheiro – representante do Sindicato Patronal de Hotéis, Bares e Restaurantes de
Itajubá - SindHBR. Justificou presença por motivos de viagem o Representante do
Seguimento de Hospedagem Amilcar Lemos Jr, tendo solicitado a presença de sua
suplente.
O Presidente do COMTUR abriu a reunião agradecendo a presença de todos,
confirmando o quorum de mais da metade de seus membros.
Em seguida o presidente leu a ata da reunião que após ser ratificada foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade, após o que foi assinada pelo secretário e
presidente do COMTUR, conforme determina o estatuto.
Durante o expediente, o presidente informou sobre a reunião que ele, o vice-presidente
Ronaldo Ribeiro e o Secretário Massoud Nassar tiveram no dia 21 passado, com o
Procurador Jurídico da PMI, Advogado Renan Longuinho da Cunha Mattos, onde
discutiram sobre a contra indicação da tramitação pela Câmara do Projeto de Lei 3863
que altera a composição do COMTUR, pela sua constitucionalidade, juridicidade,
regimentalidade e adequação à técnica-legislativa. Também discutiram sobre a proposta
do Projeto de Lei que dispões sobre a Política Municipal de Turismo. No parecer do
procurador das leis de constituição do COMTUR e FUMDETUR deveriam ser
incorporadas dentro da proposta da Política Municipal de Turismo de forma a ficar uma
única lei a gerir as ações relacionadas com o turismo em nosso município.
O membro Walter Avarenga solicitou a palavra para falar sobre o ICMS Turístico. A
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participação que o CTCSM tem tido na orientação dos conselhos. Fez uma
restrospectiva de como andam os outros municípios nesta conquista, lembrando que a
cidade de Santa Rita do Sapucai já está recebendo cerca de R$10.000,00/mês e que a
cidade de Pedralva irá apresentar este ano a sua documentação.
Rubens lembrou que embora não tenhamos com base na lei 18030 – ICMS Turístico,
todas as condições satisfatórias para pleitear o ICMS-Turístico, poderíamos enviar o
dossiê como uma forma de exercício, uma vez que mesmo em forma ainda preliminar
atendemos praticamente todos os itens. Houve uma manisfetação geral e ficou para a
ordem do dia em outros assuntos voltarmos a discutir este assunto.
Na Ordem do Dia tínhamos dois assuntos:
a. Eleição da nova Diretoria
b. Outros assuntos
Em razão das discussões sobre o ICMS-Turístico durante o expediente, o presidente
sugeriu uma inversão de pauta para que pudéssemos antes das eleições deliberar sobre
a apresentação ou não do dossiê para solicitação do ICMS-Turístico este ano.
Após discussões foi colocado em votação e por unanimidade foi aprovado pela
apresentação ainda este ano do dossiê de solicitação de ICMS-Turístico.
Para elaborar o dossiê foi criada a comissão formada pelos membros: Rubens Pinto
Pinheiro, Ronaldo Ribeiro, Orlando Mohallem e Massoud Nassar.
No segundo item da Ordem do Dia, para conduzir as eleições o presidente passou a
presidência da mesa para Sra. Elza Maria de Barros Lucchesi, que com base no
Regimento Eleitoral, conduziu as eleições.
Concluído os trabalhos de eleição, foi eleita a chapa única com a totalidade dos votos,
sendo: Presidente – Rubens Pinto Pinheiro, Vice-Presidente – Ronaldo Ribeiro, Primeiro
Secretário – Orlando Mohallem e Segundo Secretário – Massoud Nassar.
A Sra. Elza Maria informou que elaborará um Relatório Específico das eleições,
conforme determina o Regimento das Eleições e dando continuidade a reunião ordinária,
passou a palavra ao presidente da gestão anterior, que em conjunto com a Presidente da
Comissão Eleitoral, deram posse a nova diretoria.
Nada mais tendo a ser discutido, eu Massoud Nassar, lavrei a presente ata que após
aprovada na próxima reunião, será assinada por mim e pelo Presidente do COMTUR.
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Resolução 005/2013 – Aprovação da ata da reunião anterior

Resolução 006/2013 – Aprovação pela entrega do dossiê do ICMS-Turístico neste ano
de 2013.

Resolução 007/2013 – Criação da Comissão para elaboração do Dossiê para o ICMSTurístico, formado pelos membros: Rubens Pinto Pinheiro, Ronaldo Ribeiro, Massoud
Nassar e Orlando Mohallem.

Resolução 008/2013 – Eleição e posse da nova diretoria formada por:
Presidente – Rubens Pinto Pinheiro
Vice-presidente – Ronaldo Ribeiro
Primeiro Secretário – Orlando Mohallem
Segundo Secretário – Massoud Nassar
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