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

Reunião Ordinária realizada dia 13 de maio de 2013, com início as 15h:30min,
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, Joaquim Orvieto de O. e Silva – representante suplente da
Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá – ACIEI, Orlando
Mohallem – Representante do Seguimento de Operadoras de Turismo, Elaice
Maria de Castro – Representante do seguimento de transportes, Leandro B.
Passos – Representante da Secretaria de Educação e Rubens Pinto Pinheiro –
representante do Sindicato Patronal de Hotéis, Bares e Restaurantes de Itajubá
- SindHBR. Participou como convidada a Assessora do

Vereador Antônio

Raimundo Santi, Srta. Ana Paula Ribeiro. Walter Santos de Alvarenga –
representante do Circuito turístico Caminhos do Sul de Minas – CTCSM,
justificou sua ausência por motivos de afastamento médico.
O Presidente do COMTUR abriu a reunião, em segunda chamada,
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.
O presidente abriu o expediente mostrando uma cópia do dossiê de Habilitação
do Critério Turístico, enviado à SETUR-MG no dia 15 passado. Agradeceu o
apoio do Diretor de Turismo Massoud Nassar que empenhou esforços para
conseguir toda a documentação da PMI.
O presidente falou da conversa que teve junto com os membros Massoud
Nassar e Orlando Mohallem, com o Prefeito Municipal Rodrigo Rieira, onde
este reafirmou seu apoio ao COMTUR e em suas ações. O prefeito demonstrou
satisfação em observar que o conselho de forma organizada estava
apresentando o dossiê de habilitação do critério turismo junto a Secretaria de
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Turismo de MG, se candidatando aos recursos do ICMS Turístico.
Com relação a proposta de revisão da Lei da Política Municipal de Turismo, o
presidente informou que o vice-presidente por motivos de saúde estive
impossibilitado de trabalhar junto com o Procurador da PMI, mas que a
proposta já havia sido enviada ao Diretor de Turismo Massoud Nassar, para
que este agendasse uma reunião com o Procurador Renan da PMI. Massoud
informou que ainda não tem a data marcada para a reunião, mas que voltará a
falar com o procurador.
O presidente informou de sua participação, no dia 16/04/13, junto com o Diretor
de Turismo Massoud Nassar, na reunião da Comissão de Preservação de Meio
Ambiente e Turismo da Câmara de Vereadores de Itajubá, onde foi
apresentado e discutido o Plano Municipal de Turismo e participado de uma
apresentação por parte do Executivo Municipal do PPA – Plano Plurianual, LDO
– Lei de Diretrizes Orçamentária e LOA – Lei Orçamentária Anual, assuntos
estão que serão temas da Audiência Pública a ser realizada no dia 17/04/13.
No dia 17/04/13, estiveram na audiência pública, representando o COMTUR, o
seu presidente e o membro Diretor de Turísmo, Massou Nassar. Nesta
audiência o presidente apresentou em público o Plano Municipal de Turismo e
entregou ao Secretário de Planejamento um cópia do mesmo, para que fizesse
parte do PPA da PMI para o quadriênio 2014 à 2017.
No dia 18/04/13, o Presidente acompanhou o Diretor de Turismo, que
representou o Prefeito Municipal na Assembléia da ADITM – Associação de
Desenvolvimento Integrado do Território Mantiqueira, realizada na cidade de
Santo Antônio do Pinhal.

O presidente falou do contato que teve com os

presidentes do COMTUR daquela cidade e da cidade de São Bento do
Sapucai, onde foram discutidos as formas de arrecadação de recursos por
aqueles conselhos. Todos os dois município tem repasses mensais da
Prefeitura provenientes de taxas de cobrança para colocação de placas
indicativas em totens distribuídos pela cidade. Em uma delas 20% do ISS
arrecada das empresas relacionadas com turismo como: hotéis, pousadas,
agências, bares e restaurantes são direcionados para o FUMTUR. Em ambas a
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cidades quem faz a venda das placas para os empresários do ramo de turismo
é a Associação Comercial através de um convênio com a Prefeitura e o
COMTUR.
A ADITM tem por finalidade básica de transformar a potencialidade turística da
região da Mantiqueira em produto comerciável com enfoque nas dimensões
culturais, ecológicas e religiosas, valorizando a identidade regional, destacando
as características de cada município e trabalhando suas vertentes de forma
unificada e colaborativa entre eles. A ADITM dentre suas atividades já
executadas, duas importantes relacionadas com nossa cidade foram o
inventário da oferta turística do nosso município e a participação de dois
membros na Missão Técnica à Toscana, na Itália, onde foi apresentada toda a
estrutura do Observatório de Turismo das regiões Toscana e Úmbria.
Nesta assembléia foi oficializada a criação do terceiro grande projeto que será
a instalação do Observatório de Turismo no Território Mantiqueira. Estas ações
estão dentro do programa Brasil Próximo, que é uma parceria entre o Governo
Federal do Brasil e Regiões turísticas Italianas. Estava presente neste reunião
uma Secretária da Secretaria da Presidência da República. Foi distribuído à
todos os prefeitos e representantes os documentos para adesão. Segundo o
Diretor de Turismo Massoud Nassar o prefeito de Itajubá já informou que
assinará a adesão cujo prazo vai até o final deste mês.
Por motivo de falta de tempo, a apresentação do projeto de Acesso a Pedra
Aguda que seria proferida pelo membro Orlando Mohallem, ficou tranferida
para a próxima reunião ordiniária.
Na Ordem do Dia foram discutidos:
Criação da Comissão para elaboração de uma proposta de lei para incentivo ao
FUMTUR. Após discussões a assessora do Vereador Antônio Raimundo Santi,
Srta Ana Paula Ribeiro se prontificou a apresentar uma proposta de lei.
Com relação a criação das comissões para elaboração do Cronograma de
Ações Turísticas do Município e proposta da Nova Lei da Política de Turismo,
após discussões chegou-se a conclusão que seria melhor uma pessoa elaborar
a proposta e que fosse marcado então uma reunião extraordinária, de trabalho,
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para discutir e deliberar sobre o assunto.
Dentro de outros assuntos, foi solicitado pela representante do Vereador
Antônio Raimundo Santi, a mudança de data das reuniões do COMTUR, de
forma que os vereadores pudessem participar, uma vez que as reuniões da
Câmara Municipal são realizadas na parte da tarde das segundas feiras.
Após discussões foi aprovado por unanimidade a mudança das reuniões de
segunda para terça feira, no mesmo horário. Assim, todas as segundas terças
feiras de cada mês, teremos as reuniões ordinárias do COMTUR, sempre as
15h:00min.
Não tendo nada mais a ser discutido, o Presidente deu por encerrada a seção
e eu Orlando Mohallem lavrei a presente ata, que será distribuída à todos os
participantes para comentários, e após aprovada na próxima reunião, será
assinada por mim e pelo presidente.
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Resolução 013/2013 – Aprovada a Ata da reunião anterior.

Resolução 014/2013 – Alterada as datas das reuniões ordinárias do COMTUR,
passando para todas as segundas terças feiras de cada mês, às 15h:00min.

Itajubá, 13 de maio de 2013

5/

