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Reunião Ordinária realizada dia 08 de abril de 2013, com início as 15:30h, em 

segunda  chamada, no Museu Municipal Wenceslau Braz, sob a 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; Amilcar de Lemos Junior – 

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; Elaice Maria de Castro – Representante do 

seguimento de transportes e Rubens Pinto Pinheiro – representante do 

Sindicato Patronal de Hotéis, Bares e Restaurantes de Itajubá - SindHBR.  

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 anterior e colocou em votação 

sua aprovação, tendo sido aprovado por todos os presentes. 

Durante o expediente o Vice-presidente informou que por motivos de falta de 

agenda ainda não foi marcada a reunião com o procurador da PMI para discutir 

a nova proposta de Lei da Política Municipal do Turismo. 

Em seguida leu a correspondência 063/2013 – SEMUG da PMI, convidando o 

Conselho para participar das Audiências Públicas para elaboração do Projeto 

de Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2014 e do Plano Plurianual PPA 2014-

2017.  

Na ordem do dia o presidente mostrou o dossiê que está sendo preparado para 

a SETUR-MG.  Os documentos do COMTUR, atas, estatuto, regimento já estão 

prontos bem como as leis que foram fornecidas pelo Diretor de Turismo. 

Encontra-se pendente a carta do CTCSM, as declarações da PMI quanto aos 

Critérios Patrimônio e Meio Ambiente, os atos de divulgação das leis e a 

portaria de nomeação dos membros atuais do COMTUR. 

Com relação a perda dos mandatos do Clube dos Diretores Lojistas e do 

Seguimento Artezanal, o presidente informou que em contato telefônico no dia 
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de hoje com o Presidente da CDL Sr. Daniel Saponara El Alam, este informou 

que deve ter ocorrido algum problema na sua secretaria, razão pela qual ele 

não estava recebendo as convocações, mas que tem total interesse em 

participar do COMTUR e atuará como membro principal. O Diretor de Turismo, 

Sr. Massoud Nassar informou que também no dia de hoje manteve contato 

telefônico com a Sra. Maria da Penha Leão, artesã do Artes da Terra, membro 

titular, e esta também informou que participará das reuniões a partir da 

próxima, que da mesma forma não vinha recebendo as convocações regulares. 

O presidente colocou o assunto em discussão e foi apresentada uma proposta 

que seria dar mais três reuniões para avaliar o comparecimento destes sócios, 

a partir do qual deveriam ser tomadas as ações previstas no Estatuto.  

O presidente informou ainda que conversando com o Diretor de Turismo, 

avaliaram formas de conseguir receitas para o FUMTUR e ficou o Diretor de 

fazer um contato com o Secretário de Turismo com o objetivo de avaliar  

formas de repassa da PMI para o FUMTUR, tais como percentuais de receitas 

do ISS e outras taxas como alvarás. O Diretor de Turismo informou que já teve 

uma primeira conversa com o Secretário e que este ficou de avaliar a proposta. 

Não tendo mais nada a ser discutido, o Presidente deu por encerrada a seção 

e eu Orlando Mohallem lavrei a presente ata que após aprovada será assinada 

por mim e pelo presidente. 



 
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJUBÁ  - COMTUR 

 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Itajubá, 08 de abril de 2013 3/

Resolução 011/2013 – Aprovada a Ata da Reunião Anterior. 

 

Resolução 012/2013 – Aprovado a permanência dos sócios CDL e do 

Seguimento de Artesanal por mais três seções, a partir das quais se 

continuarem ausentes deverão ser aplicadas as penalidades do estatuto. 

 

 

 

 


