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

Reunião Ordinária realizada dia 18 de junho 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; Elza Maria de Barros Lucchesi –
Representante da EMATER/MG, Orlando Mohallem – Representante do
Seguimento de Operadoras de Turismo,

Elaice Maria de Castro –

Representante do seguimento de transportes; Lúcia Helena Martins –
Representante da Sec. de Meio Ambiente e Rubens Pinto Pinheiro –
representante do Sindicato Patronal de Hotéis, Bares e Restaurantes de Itajubá
- SindHBR. Participaram como convidados especiais o Vereador Rui Martins
Alves Pereira e o Secretário de Cultura e Turismo de Itajubá e Vice-Prefeito
Christian Gonçalves. O representante do Seguimento Hoteleiro, Sr. Amilcar de
Lemos Júnior, justificou por telefone sua ausência na reunião em virtude de
problemas profissionais em sua empresa. O representante do Circuito Turístico
Caminhos do Sul de Minas – CTCSM, por motivos de saúde também justificou
sua ausência.
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 que após a correção do
nome da cidade de São Gonçalo do Sapucai para São Bento do Sapucai, foi
colocada em votação, tendo sido aprovada por todos os presentes.
Durante o expediente o Presidente informou da sua participação como
convidado pelo Secretário de Turismo Christian Gonçalves, da reunião entre a
Prefeitura Municipal de Itajubá e a Agência de Turismo – Caminhos Turísticos
do Sul de Minas – CTCSM. Participaram da reunião o Sec de Turismo, o
Presidente e a Secretária do CTCSM, respectivamente José Maurício e Sra.
Célia, além do presidente do COMTUR. Na oportunidade o Sec. de Turismo
informou ao Presidente do CTCSM que todos os entraves burocráticos que
estavam dificultando o pagamento das mensalidades estavam solucionados e

Itajubá, 18 de junho de 2013

1/

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

que a Secretaria de Finanças da PMI estava questionando o pagamento das
parcelas referentes aos meses de janeiro à junho, primeiro por considerar que
as contratações que foram propostas para justificar o aumento das
mensalidades não foram realizadas, razão esta que por si só implicaria na
redução das mensalidades, e segundo porque neste período quando o CTCSM
foi solicitado a ajudar na elaboração do Dossiê para Habilitação do ICMS
Turístico, este não atendeu a solicitação. O presidente do CTCSM justificou
que não podia fazer isto pois a cidade de Itajubá não era associada do CTCSM
naquele momento e como poderia ele justificar junto aos outros associados que
estavam em dia com a agência? O presidente do CTCSM afirmou que ele não
poderia aceitar a proposta da PMI e que isto deveria ser uma decisão da
assembleia do CTCSM.
As justificativas apresentadas pelo CTCSM é que a agência teve nestes seis
meses seus gastos de custeio, o que o Sec. de Turismo concordou, porém,
como as contratações que justificaria o aumento das mensalidades não foram
realizadas, e o pagamento destas pelo poder público certamente seriam
questionadas pelos órgãos fiscalizadores.
Com a chegada do Sec. de Turismo a reunião do Comtur, este, complementou
as informações dadas pelo presidente do Comtur.
O Diretor de Turismo, Massoud Nassar, falou do sucesso do evento ocorrido no
último final de semana, a 2ª. Etapa do Circuito Trail run, que contou com cerca
de 400 participantes, grande parte deles de outras cidades, onde segundo o
Diretor de Turismo, foi constatado um grande movimento na rede hoteleira,
tendo ele recebido elogios de dois proprietários de hotéis, Bramig e Oriente,
pelo elevado nível de utilização neste final de semana.
O presidente do Comtur lembrou que sendo este um evento turístico, fazendo
parte do Plano Municipal de Turismo, que o pagamento pela prefeitura deveria
ser feito através de repasse para o Fumtur. Lembrou ainda que ele já havia
discutido isto com o Secretário de Turismo, por ocasião da reunião com o
CTCSM.
O presidente do Comtur comentou ainda sobre o ofício 31/2013 recebido do
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Vereador Antônio Raimundo Santi, que com presteza, atendia nossa
solicitação, e encaminhava ao Executivo a proposição 590/2013, com proposta
para criação do Fundo Municipal de Turismo. Rubens informou que já havia
conversado com o Vereador Santi, que lamentavelmente a proposta estava
equivocada, pois o município já possuía o Fundo Municipal de Turismo,
inclusive com uma conta corrente corrente já aberta na CEF. O que estávamos
solicitando eram modelos de leis que criavam formas de repasse de recursos
da Prefeitura para o Fundo Municipal de Turismo. De qualquer forma ficou
esclarecido que o Legislativo não poderia atuar nesta área, somente enviar
proposições. O Vereador Rui Martins, presente na reunião, ajudou a esclarecer
a atuação do Legislativo nesta área e mais uma vez colocou a Comissão de
Preservação do Meio Ambiente, Cultura e Turismo a disposição, para ajudar
nas discussões e elaboração nesta área.
Na ordem do dia o primeiro assunto foi a apresentação do ante-projeto de
Acesso a Trilha da Pedra Aguda. A palavra foi passada ao membro Orlando
Mohallem, que utilizando de um “notebook” apresentou seu estudo. Os slides
mostraram fotos localizando os pontos a serem sinalizados, os tipos de
sinalizações, as intervenções necessárias para transpor divisas, galgar
elevações, valas etc. durante as discussões ficou evidente que já temos um
destino mapeado e que com um projeto detalhado não será difícil conseguir
apoio de empresários para sua execução. São praticamente três proprietários
envolvidos nesta área e que eles já autorizaram informalmente o uso deste
território para ações turísticas, devendo ser oficializado junto ao município este
procedimento. O apresentador ficou de enviar uma cópia da apresentação para
o presidente que irá formalizar um projeto desta atividade, sendo este um item
do Plano Municipal de Turismo.
Ainda decorrente das discussões do assunto acima, foi discutido sobre o
sistema de sinalização na cidade. O Diretor de Turismo informou que no projeto
que está sendo implantado em Itajubá pela Detranit, serão realizadas três
etapas, no momento estamos na primeira delas e que por esta razão seria
interessante ouvirmos o que o Detranit teria sobre as outras etapas,
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principalmente se a parte de sinalização estaria sendo contemplada. Com o
objetivo de harmonizar as propostas do Plano Municipal de Turismo, foi
solicitado ao Diretor de Turismo que convidasse o Diretor de Transito do
Município, Sr. Renato Morais, para discorrer sobre os planos da Secretaria. O
Vereador Rui Martins ofereceu para que esta palestra fosse realizada numa
das reuniões da Comissão de Preservação do Meio Ambiente, Cultura e
Turismo, o que foi aceito por todos. Ato contínuo o Vereador Rui Martins em
contato com o Presidente da Comissão, marcaram para o dia primeiro de julho,
às 09:00h a referida apresentação, ficando o Diretor de Turismo de levar até o
Diretor de Transito nossa solicitação.
Com relação a discussão da proposta de revisão do Plano Municipal de
Turismo – PMT, o presidente do Comtur informou que fez uma avaliação no
PMT e informa que este não pode ser atualizado por uma única pessoa. Ele fez
uma avaliação em três PMT’s de diferentes cidades, onde observou que é
necessário

a

participação

de

profissionais

com

conhecimento

no

desenvolvimento de planos de turismo. O ideal é que o gestor do CTCSM
pudesse apoiar neste projeto, mas como ele está impossibilitado por problemas
de saúde, que então fosse formada uma comissão para estudar os documentos
da SECTUR-MG e do Ministério do Turismo, relacionados com este tema. Após
algumas discussões ficou definido que a comissão será formada por: Massoud
Nassar, Orlando Mohallem, Leandro Barbosa Passos e Rubens Pinheiro.
Rubens ficou de enviar aos membros da comissão a documentação que ele
possui sobre o assunto para iniciar um estudo. Ficou ainda definido que na
próxima reunião ordinária do COMTUR deverá ser apresentado o trabalho já
realizado sobre o assunto.
Com relação a discussão de propostas para viabilizar fundos ao COMTUR, foi
discutido sobre a elaboração de uma proposta ao Executivo de um repasse do
ISS das empresas ligadas ao setor de turismo, como hotéis, bares e
restaurantes, empresas de turismo etc. O Sec de Turismo lembrou que poderia
ser também feito repasse de taxas cobradas pela prefeitura para liberação de
eventos turísticos e outros da área.
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O presidente do Comtur mostrou ao Sec. de Turismo que a lei que cria o
Fumtur, define um repasse inicial de R$5.000,00, e que este não foi feito na
data da criação, e perguntou se seria possível realizá-lo agora? O Sec.
Christian ficou de avaliar a possibilidade de executar este repasse agora.
Não tendo nada mais a ser discutido, o Presidente agradeceu a presença do
Vereador Rui Martins Alves Pereira, do Secretário de Cultura e Turismo
Christian Gonçalves e demais membros, dando por encerrada a seção e eu
Orlando Mohallem, lavrei a presente ata, que após aprovada será assinada por
mim e pelo presidente.
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Resolução 015/2013 – Aprovado a ata da reunião anterior.
Resolução 016/2013 – Aprovada a comissão para elaborar a proposta de
revisão do Plano Municipal de Turismo – PMT, formada pelos membros:
Massoud Nassar, Orlando Mohallem, Leandro Barbosa Passos e Rubens
Pinheiro, devendo apresentar na próxima reunião ordinária os estudos
realizados.
Resolução 017/2013 – Aprovada a solicitação para o Diretor de Trânsito, Sr.
Renato Morais, fazer uma apresentação no dia primeiro de julho deste ano,
sobre o projeto de alterações no trânsito de Itajubá.
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