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Introdução 

O Conselho Municipal de Turismo de Itajubá – COMTUR foi criado pela Lei 
Municipal nº 2146 de 11 de setembro de 1977 e teve sua constituição e 
competências alteradas pelas leis nº 2.469 de 03 de julho de 2003, nº 2.790 de 
28 de setembro de 2010 e nº 2942 de 03 de julho de 2012. 

Logo após a criação o Conselho teve uma atuação forte, onde se reunia com 
freqüência, posteriormente entrou em um período de inatividade. 

No ano de 2010, o Conselho voltou a se reunir, quando foi eleita uma nova 
diretoria e iniciado um trabalho de revisão de toda a documentação. Foram 
realizadas sete reuniões no ano de 2010. 

No ano de 2011, o Conselho realizou quatro reuniões e participou ativamente 
com vários conselheiros na Oficina de Planejamento de Turismo que foi 
organizada pelo Circuito Turístico Caminhos do Sul de Minas. Nesta oficina foi 
discutido a Visão, Objetivo Geral e Missão do Turismo na nossa cidade, além 
das Fortalezas, Oportunidades, Ameaças e Fraquezas. Com relação as ações 
foram discutidas e organizadas por objetivos específicos quanto a organização, 
desenvolvimento, qualificação e promoção. Por último discutiu-se a matriz GUT 
(gravidade, Urgência e Tendências). Foram duas semanas de oficina. Os 
dados foram todos coompilados para posterior trabalho e montagem do Plano 
Municipal do Turismo. 

O ano de 2012 foi iniciado com nova determinação, com o presidente 
chamando os conselheiros para de forma mais participativa atuarem nos 
projetos do Conselho.  No mês de março, por motivo de mudança de domicilio, 
o presidente Anderson Quirelli solicitou seu desligamento do Conselho. 

Como o mandato do Sr. Anderson Quirelli encerraria no final de 2012, o 
Conselho achou por bem eleger uma nova diretoria para cumprir o mandato 
tampão e foram então eleitos, Rubens Pinto Pinheiro, representante do 
Sindicato Patronal de Hotéis Bares e Restaurantes de Itajubá – SindHBr e  
Ronaldo Ribeiro, representante do seguimento de Alimentação do Município, 
respectivamente, Presidente e Vice-Presidente. 

O secretário do conselho até então vinha sendo o Diretor de Turismo do 
Município, que nos últimos 24 meses foi substituído três vezes.  Esta troca 
acarretou a falta de continuidade nos trabalhos do Conselho no ano de 2011, 
além da perda dos documentos originais já aprovados em reuniões anteriores. 

A nova diretoria de imediato aprovou um novo calendário de reuniões e um 
programa de trabalho, achando por bem revisar todos os documentos do 
conselho, o que foi feito ao longo do ano. Foram doze reuniões ordinárias e 
duas extraordinárias, sendo somente uma delas sem quorum mínimo. 



Foram revistos o Estatuto do COMTUR, o Regimento do FUMTUR, o Plano 
Municipal do Turismo e seu Plano de Ações, elaborado o Regimento para as 
Eleições e uma nova proposta de Lei que dispõe sobre a Política Municipal do 
Turismo, inspirada no modelo sugerido pela Organização Mundial de Turismo e 
que contempla as diretrizes do Ministério do Turismo e da Secretaria de Estado 
de Turismo de Minas Gerais e do Circuito Turístico Caminhos do Sul de Minas, 
atentos aos preceitos de desenvolvimento regional, de sustentabilidade e de 
construção participativa do planejamento turístico do Município. 

Para revisão do Plano Municipal do Turismo e para a Elaboração do Regimento 
para as Eleições, foram constituídas comissões especiais conforme determina 
o estatuto. O Plano Municipal do Turismo foi elaborado com base nos dados 
compilados da Oficina de Planejamento Turístico. 

O presidente do COMTUR participou neste ano, de uma missão técnica para 
conhecimento da organização e do trade turístico da cidade de Recife, missão 
esta organizada pelo Circuito Turístico Caminhos do Sul de Minas - CTCSM 
com o apoio do SEBRAE. Um relatório técnico específico da viagem foi enviado 
à CTCSM, ao SEBRAE e para conhecimento de todos os conselheiros.   

Membros do COMTUR participaram da palestra “Importância do 
Posicionamento da Marca (Branding) para o Desenvolvimento Turístico, 
proferida pelo Consultor MAURÍCIO MANSUR. 

O ano foi encerrado com a boa notícia da abertura da conta corrente do 
FUMTUR, na Caixa Econômica Federal, agência de Itajubá, passo importante 
para a operacionalização do FUMTUR.  

As reuniões ordinárias do COMTUR neste ano foram realizadas na sala de 
reuniões do Museu Municipal Wenceslau Bráz, localizado a Praça, localizado a 
praça Dr. João Bráz, s/nº, Morro Chic, Itajubá, onde funciona a Secretaria de 
Turismo e Lazer da Prefeitura Municipal de Itajubá.  

A secretaria do Conselho teve este ano um trabalho extra de reorganizar toda a 
documentação do COMTUR, trabalho este que mereceu elogios dos 
conselheiros. 

Analisando a luz do programa de trabalho proposto no início do ano, podemos 
afirmar que o ano foi bastante positivo para o Conselho que manteve um bom 
regime de reuniões, com quorum, organizando-se administrativamente e 
discutindo temas importantes para sua constituição plena. 

Constituição do Conselho 

Com base no Estatuto aprovado em 10/09/2012, o COMTUR de Itajubá 
terminou o ano de 2012 com a seguinte constituição: 



• Representantes do Poder Público 
o Representantes da Prefeitura Municipal Itajubá, através de seus 

órgãos de Cultura e Turismo 
Principal – Nayla Daniella Costa 

Suplente – Fábia Cristina Izidoro 
o Representantes da Prefeitura Municipal de Itajubá, através de seu 

órgão de Meio Ambiente 
Principal - Lucia Helena Martins 

Suplente – Paulo Roberto Valentim 
o Representantes da Prefeitura Municipal de Itajubá, através da 

Secretaria Municipal de Educação 
Principal - Leandro Barbosa Passos 

Suplente - Eliane Mara izidoro 
o Representantes do Governo Estadual ligado ao setor Rural e Meio  

Ambiente – EMATER. 
Principal - Elza Maria de Barros Lucchesi 

Suplente - Virgínia Andrade 
• Representantes da Comunidade 

o Representantes do seguimento de Alimentação do Município 
Principal - Ronaldo Ribeiro 

Suplente – José Alexandre Ribeiro Gomes 
o Representantes do seguimento de Hospedagem do Município 

Principal – Amilcar de Lemos Junior 
Suplente – Luciana Vieira Silva Gabeta 

o Representantes do seguimento Artesanal do Município 
Principal – Maria da Penha Leão 

Suplente –Maria Angélica P. Cortines Guimarães  
o Representantes do seguimento de Transportes do Município 

 Principal – Elaice Maria de Castro 
Suplente - Heleno de Oliveira e Silva 

o Representantes das Agências Operadoras Turísticas Locais 
Principal – Orlando Mohallem 

Suplente – Juliano Ribeiro 
o Representantes da Associação Comercial, Industrial e Empresarial 

de Itajubá – ACIEI 
Principal – José Maurício Carneiro da Silva 

Suplente – Joaquim Orvieto de Oliveira e Silva 
o Representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itajubá – CDL 

Principal – Marcos Alvim 
Suplente - Daniel Saponara El Alam 

o Representantes da Agência de Desenvolvimento do Circuito Turístico 
Caminhos do Sul de Minas (Adectur) 

Principal – Walter Santos de Alvarenga 
Suplente – Joana Marins de Andrade Coutinho 



o Representantes do Sindicato Patronal de Hotéis, Bares e 
Restaurantes de Itajubá – SindHBr 

Principal – Rubens Pinto Pinheiro 
Suplente – Carlos Eduardo Gifford 

Constituição da Diretoria  

A Diretoria que terminou o ano de 2012 tinha a seguinte constituição: 

Presidente – Rubens Pinto Pinheiro 
Vice-Presidente – Ronaldo Ribeiro 

Primeiro Secretário – Nayla Daniella Costa 
Segundo Secretário – Vago 

Reuniões 

Ao longo do ano foram realizadas doze reuniões ordinárias e duas 
extraordinárias, cujas convocações e atas encontram-se arquivadas na 
secretaria do conselho. As deliberações e pareceres encontram-se no anexo I. 

Principais Atividades 

Destacam-se: 

1. Aprovação do calendário de reuniões. 

2. Elaboração, discussão da check-list e planejamento dos itens 
necessários para obtenção do ICMS Turístico. 

3. Corte de quatro representantes do Conselho por não comparecerem e 
não justificarem à três reuniões consecutivas. 

4. Aprovação da proposta de alteração da Lei 2.798/2010 que dispõe sobre 
a Política de Turismo do Município. 

5. Análise da Proposta Orçamentária do Circuito Turístico Caminhos do Sul 
de Minas – CTCSM para o ano de 2013, com parecer favorável do 
Conselho, por entender que as ações propostas tem como objetivo 
fortalecer e viabilizar ações importantes para o cumprimento da missão 
de turismo na região.  

6. Revisão do Plano Municipal do Turismo e do Plano de Ações, por 
comissão própria, baseado nos resultados da Oficina de Turismo 
realizada em junho de 2011com a participação do CTCSM. 

7. Aprovada a revisão do Estatuto do COMTUR com a redução de 
dezessete para treze o número de representantes no Conselho, além de 
alterações para melhor definição das competências na aprovação das 
atas do conselho e um maior quorum para aprovações de modificações 
do estatuto. 



8. Elaboração do Regimento Eleitoral, por comissão própria, para ser 
usado nas eleições previstas para o final do ano de 2012, que 
posteriormente foi alterada para o início do ano de 2013, em virtude das 
prováveis modificações nos representantes dos órgãos públicos em 
virtude das eleições municipais. 

9. Aprovada a revisão do Regimento do Fundo Municipal de Turismo – 
FUMTUR, com mudança substancial do conteúdo de forma a torná-lo 
compatível com fundos de semelhantes propósitos.   

10. Participação do Presidente do Conselho na missão técnica para 
conhecimento da organização e do trade turístico da cidade de Recife, 
missão esta organizada pelo Circuito Turístico Caminhos do Sul de 
Minas – CTCSM com o apoio do SEBRAE 

11. Participação de vários membros do Conselho na palestra “Importância 
do Posicionamento da Marca (Branding) para o Desenvolvimento 
Turístico”, proferida pelo Consultor MAURÍCIO MANSUR, no dia 10 de 
setembro de 2012, evento realizado pelo Circuito Turístico Caminhos do 
Sul de Minas - CTCSM em parceria com o SEBRAE-MG. 

12. Aprovação do Programa de Trabalho e o calendário de reuniões para o 
ano 2013. 

13. Abertura da Conta Corrente do FUMTUR na Caixa Econômica Federal 
com repasse da Prefeitura Municipal de cinco mil reais. 

 

Documentos Anexos 

Anexos: 

I – Programa de trabalho para 2012 
II – Calendário de Reuniões 
III – Reuniões, resoluções e pareceres de 2012 
 



  PROGRAMA DE TRABALHO DO COMTUR - 2012 

N° Descrição Responsável Status  
1 Elaborar check-list das ações necessárias para obtenção do 

ICMS Turístico  
Rubens Lista básica já elaborada OK 

2 Elaborar Programa de Trabalho Rubens  OK 
3 Identificar documentos aprovados Nayla  OK 
4 Organizar arquivo de atas e outros arquivos Nayla  OK 
5 Elaborar calendário de reuniões Nayla Resolução 004/2012 – 12/04/2012 OK 
6 Revisar o Estatuto do COMTUR Rubens Resolução 013/2012 – 10/09/2012 OK 
7 Revisar o Regimento do FUMTUR  Rubens  OK 
8 Revisar o Plano Municipal de Turismo Comissão Resolução 012/2012 criou a comissão 

com Walter/Nayla/Walter/Leandro 
OK 

9 Revisar o Plano de Ações do Plano de Turismo Comissão 
10 Elaborar Regimento das Eleições gestão 2013/2014 Comissão Resolução 014/2012 criou a comissão 

com Rubens/Nayla/Elaice 
OK 

11 Realizar Eleições Conselho Marcada para 12 de Novembro foi 
transferida para o início de 2013 

 

12 Criar Conta Corrente do FUMTUR Nayla Aberta  OK 
13 Rever projeto p/alterar lei 2798 – Política Municipal Turismo Comissão  OK 
14 Preparar Dossiê para solicitar ICMS Turístico Nayla Transferido para início de 2013  
15 Elaborar Plano de Trabalho para 2013 Rubens  OK 
Elaborado 12/04/2012 – revisão 00 



ANEXO II 
 

Calendário das Reuniões do COMTUR 
 

Mês Dia 

Março 22 - Quinta-feira 

Abril 12 - Quinta-feira 

Maio  14 - Segunda-feira 

Junho 11 - Segunda-feira 

Julho 09 - Segunda-feira 

Agosto 13 - Segunda-feira 

Setembro 10 - Segunda-feira 

Outubro 08 - Segunda-feira 

Novembro 12 - Segunda-feira 

Dezembro 10 - Segunda-feira 

  



ANEXOIII 

REUNIÕES, RESOLUÇÕES E PARECERES 
 

Reunião Ordinária dia 19/01/2012 – 7 participantes 

Aprovada a ata da reunião anterior 

O presidente solicita maior participação e empenho de todos para vencermos 
os desafios do ano 

O presidente ficou de apresentar na próxima reunião o Plano de Trabalho para 
o ano de 2012 e solicitou do membro Rubens Pinheiro que apresentasse uma 
check-list dos itens necessários para obtermos o ICMS Turístico 

Reunião Ordinária dia 23/02/2012 – 5 Participantes 

Aprovada a ata da reunião anterior 

O membro Rubens Pinheiro apresenta a Check-list para obtermos o ICMS 
Turístico, faz um balanço dos pontos que já possuímos e relaciona o que ainda 
falta a ser feito. 

Reunião Ordinária dia 22/03/2012 – 4 Participantes 

O presidente Anderson Quirino solicitou desligamento do COMTUR devido a 
mudança de domicílio. 

A diretora convida para a palestra que será realizada no dia 27 de março, no 
Auditório do Colégio das Irmãs, sobre a Produção Associada ao Turismo, a 
partir das 19 horas 

Resolução 001/2012 – enviar correspondência à todos os conselheiros 
solicitando resposta de comprometimento de atuação junto ao Conselho. 

Reunião Ordinária dia 12/04/2012 – 11 Participantes e 1 Convidado 

Apresentada a Sra Nayla Daniella Costa como a nova Diretora de Turismo. 

Resolução 002/2012 - Eleitos Rubens Pinto Pinheiro e Ronaldo Ribeiro, para 
os cargos de Presidente e Vice-Presidente respectivamente. 

Resolução 003/2012 – Por não comparecerem as reuniões por mais de três 
vezes consecutivas sem justificativas, foram retirados do Conselho 
representantes da Prefeitura Municipal, através de seus órgãos de Esporte e 
Lazer, representantes da Segurança Pública, através da Polícia Militar e 
Representante Cultural do Município – Curso G9. 



Resolução 004/2012 – Definição de um calendário para as reuniões ordinárias 
– toda segunda segunda-feira de cada mês às 16:00h 

Solicitado à Secretaria Fábia Izidoro para solicitar junto a PMI a abertura da 
conta corrente do FUMDETUR 

Reunião Ordinária dia 14/05/212 – 12 Participantes e 1 Convidado 

Resolução 005/2012 - Aprovada a ata da reunião anterior 

Resolução 006/2012 - Discutido e aprovado o projeto para alteração da Lei nº 
2.798/2010, devendo ser enviada para análise do executivo e posterior envio 
para a Câmara. 

Discutida sobre a necessidade de criação de nova lei do FUMTUR, revogando 
assim a primeira de nº 2.147. Fábia Izidora ficou de confirmar com a 
Procuradoria Jurídica da PMI esta necessidade, bem como a aprovação da 
nova formação do COMTUR de 17 para 13 membros. 

Discutido a Política de Turismo. 

Reunião Ordinária dia 11/06/2012 – 4 Participantes e 1 Convidado 

Resolução 007/2012 - Aprovada a ata da reunião anterior 

Discutida a Lei nº 2.798/2010, que ainda está sendo analisada pela 
Procuradoria Jurídica da PMI. 

Discutida sobre a lei do FUMTUR, foi designado a Sra. Fábia C. Izidoro pedir 
um parecer junto à Procuradoria Jurídica justificando sobre o impedimento de 
criação de nova Lei do FUMTUR, e referente o impedimento de alteração da 
Lei já existente - FUMDETUR. 

Explicada pela Diretora de Turismo a Produção Associada ao Turismo – 
Circuito Turístico Caminhos do Sul de Minas – PAT CTCSM – 2ª Fase. 

Pela falta de quorum marcada reunião extraordinária para o dia 18 próximo 

Reunião Extraordinária dia 18/06/2012 – 7 Participantes 

Discutida a alteração do estatuto 

Reunião Ordinária dia 09/07/2012 – 7 Participantes e 1 Convidado 

Resolução 008/2012 – Aprovada a ata da reunião anterior 

Discutida a Lei nº 2.798/2010, foi decidido dar respaldo ao jurídico da Prefeitura 
Municipal de Itajubá para alteração na referida lei, pois, o Conselho entende 
que por já existir a Secretaria de Cultura e Turismo e o Departamento de 



Turismo não há necessidade que haja a Secretaria de Turismo separada 
conforme pede na Lei. 

Discutida a lei do FUMTUR, onde foi reforçado o pedido do parecer feito em 
ATA na reunião ordinária do dia 11 de Junho de 2012. 

O Sr. Ronaldo Ribeiro e o Sr. Rubens Pinto Pinheiro ficaram de verificar a 
documentação que possuem do COMTUR e enviá-las, para que possa ser 
revisada na próxima reunião. 

Reunião Ordinária dia 13/08/2012 – 10 Participantes e 1 Convidado 

Resolução 009/2012 – Aprovada a ata da reunião anterior. 

Rubens informou que com base nas análises das atas do COMTUR, na reunião 
do dia 15/12/2010, foram aprovados tanto o Estatuto do COMTUR como o 
Regimento do FUMDETUR. Estes documentos foram identificados, serão 
divulgados para todos os membros do conselho e deverão ser usados como os 
documentos vigentes. 

Rubens informou que fará a revisão do estatuto e enviará para os conselheiros 
comentarem, devendo ser colocado em votação na próxima reunião. 

Lida a carta do Conselheiro Ronaldo Ribeiro solicitando seu desligamento da 
vice-presidência do COMTUR em função dos diversos compromissos neste 
seu último ano de faculdade. 

Resolução 010/2012 – Foi deliberado que não será reposto o cargo de Vice-
Presidente em razão das eleições estarem previstas para dentro de 3 meses. 

A secretaria do COMTUR informou que enviará para os conselheiros a planilha 
com o orçamento da Secretaria de Cultura e Turismo nos itens relacionados 
com o Plano de Turismo de Itajubá.  Foi deliberado que no dia 21 próximo 
teremos uma reunião extraordinária para discutir o orçamento que será 
apresentado ao Legislativo. 

Parecer 001/2012 – Com base na explanação do Conselheiro Walter sobre a 
proposta do CTCSM para o Orçamento 2013, onde informou que os valores 
estão maiores do que o acordado (base no IGPM) em razão da necessidade de 
viabilizar ações importantes para o cumprimento da missão de turismo na 
região foi colocado em discussão e o conselho deliberou pela aprovação da 
proposta da ADECTUR, solicitando que seja acrescentada a proposta os 
ganhos já conquistados com o trabalho da Agência, de forma a enriquecer o 
pedido do COMTUR ao Legislativo. 

 

 



Reunião Extraordinária dia 21/08/2012 – 8 Participantes e 1 Convidado 

Resolução 011/2012 – Com base na recomendação do executivo municipal, foi 
definido por um aumento de 6% no planejamento do ano anterior, naquelas 
fichas relacionadas com o Turismo. 

Resolução 012/2012 – Criada a Comissão composta pelos membros: Leandro 
Barbosa Passos, Nayla Daniella Costa, Walter Santos de Alvarenga e Orlando 
Mohallem, para revisar o Plano Municipal de Turismo e o Plano de Ações, com 
base nos resultados da Oficina de Turismo realizada em junho de 2011.  Esta 
comissão deverá apresentar o plano de trabalho na próxima reunião ordinária. 

Reunião Ordinária dia 10/09/2012 – 7 Participantes 

Resolução 013/2012 – Aprovado a revisão do ESTATUTO com as seguintes 
modificações: Da Constituição – alterada de 17 para 13 membros efetivos; Das 
Competências – melhor definido as competências relacionadas as assinaturas 
nas atas; Das Sessões do Conselho – definido a maioria absoluta para 
aprovação de mudanças no Estatuto; Da Ordem e Execução dos Trabalhos – 
retirados tópicos que estavam repetidos e Das Atas – melhor definido sua 
aprovação. 

Resolução 014/2012 – Criada a Comissão composta pelos membros Rubens 
Pinto Pinheiro, Nayla Daniella Costa e Elaice Maria de Castro, para redigir o 
Regimento para as Eleições da gestão 2013/2014. 

Reunião Ordinária dia 08/10/2012 – 8 Participantes 

Resolução 015/2012 – Aprovação das atas das reuniões dos dias 13/08/2012 - 
ordinária, 21/08/2012 – extraordinária e 10/09/2012 – ordinária. 
Resolução 016/2012 – Aprovado o Regimento Eleitoral a ser aplicado nas 
eleições do biênio 2013/2014. 
Resolução 017/2012 – Deliberado que em função das eleições municipais a 
serem realizadas em breve, as eleições do COMTUR devam ser realizadas 
somente no início de 2013, após divulgação dos novos representantes do 
município.   
Resolução 018/2012 – Aprovado o Regimento do FUMTUR. 
Resolução 019/2012 – Deliberado que a proposta de alteração da Lei 2798 – 
Política Municipal de Turismo, já aprovada por este Conselho, deverá ser 
rediscutida na próxima reunião. 

Reunião Ordinária dia 12/11/2012 – 8 Participantes 

Resolução 020/2012 – Aprovada a ata da reunião anterior 

Resolução 021/2012 – Aprovado a proposta de alteração da Lei 2798/2010 – 
Política Municipal de Turismo  



Resolução 022/2012 – Aprovado a eleição para gestão 2013/2014 na reunião 
ordinária do início de fevereiro de 2013 e que a Comissão para a Eleição será 
escolhida na reunião anterior a esta, no início de janeiro. 

Reunião Ordinária dia 10/12/2012 – 9 Participantes 

Resolução 023/2012 – Aprovada a ata da reunião anterior 

Resolução 024/2012 – Aprovado o Programa de Trabalho para 2013 

Resolução 025/2012 – Aprovado o Calendário de Reuniões para 2013 
 


