
 
 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TEMÁTICA DE DEMANDA TURÍSTICA DO COMTUR BH – 17 
DE MAIO DE 2022 

 

Aos 17 do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois, em primeira e 

única convocação às 09h00min realizou-se a Reunião Geral Ordinária da 

Câmara Temática de Demanda Turística do COMTUR BH. A fim de deliberar os 

seguintes Assuntos: 

 

 
1. Aprovação da ata da 1ª reunião; 

2. Apresentação do projeto de demanda turística; 

3. Ações do Dialoga; 

4. Palavra aberta aos membros do conselho e convidados; 

 

 

Iniciada a assentada Karla Delfim, da as boas-vindas aos presentes e 

destaca a importância do setor de eventos para Belo Horizonte, dando 

ênfase à importância de Belo Horizonte voltar a ser a referência que 

outrora foi, sendo sede de importantes eventos, chegando a ser a quarta 

cidade em eventos, em ato continuo é trazido por Karla Delfim a 

importância do novo momento do Convention Bureau que será de importante 

relevância para os eventos na cidade. Foi compartilhado com os presentes 

o documento elaborado pelo COMTUR que traz informações da demanda 

turísticas, elencando focos principais de pontos de trabalho do Comitê, 

instante em que Marcos Boffa faz uso da palavra e informa que todo este 

trabalho é uma sugestão que serve como referência, trazendo também ao 

debate a importância do novo trabalho do Convention e a participação do 

setor privado, para o sucesso de todo o movimento. Em ato continuo Karla 

Delfim destaca a importância de outros encontros e não somente as 

reuniões bimestrais da câmara, Hernani de Castro Junior faz uso da 

palavra e salienta a sobrecarga de todos os que ainda estão no trade, o 

engajamento do setor privado tem que ser fomentado, por outro lado, o 

mesmo precisa capitalizar depois de passado um momento de grande 

dificuldade em virtude da pandemia. Jose Eugenio Aguiar faz uso da 

palavra e elenca as dificuldades estruturais e de segurança da capital, 

traz a mesa a sua tristeza com a morosidade das melhoras que precisam 

ser feitas, como a criação da rodoviária, a insegurança do terminal do 

barro preto e sugere maior celeridade e ações mais assertivas para que 

realmente o turista possa ser melhor recebido em nossa cidade. 

Continuamente Karla Delfim segue com a apresentação, dando ênfase aos 

enfoques e desafios, lembrando que precisamos capacitar profissionais 

para receber os turistas, principalmente depois de uma grande perda de 

mão de obra no setor, fato que não é um “privilégio” apenas para Belo 

Horizonte e sim um fenômeno do trade turístico de todo o mundo, Ana 

Paula entra no debate para informando que foi feito um chamamento 

público convocando os receptivos a participarem de capacitação em 

parceria com o Sebrae, durante a apresentação Tharcio Elizio 

representante da CDL faz uso da palavra trazendo para a mesa a 

disposição da CDL, colocando a disposição da rádio CDL e deixando a 

capilaridade do comercio que unirá forças ao COMTUR e tem o interesse de 

ser parceira auxiliando no que o comitê precisar, Karla Delfim segue 

falando das tendências e dos padrões de comportamento como pontos 

importantes para se compreender as necessidades e definir qual 



 
 

direcionamento tomar em relação às demandas turísticas, em ato continuo 

à apresentação da pesquisa que traz a experiencia como um dos fatores 

primordiais para a escolha do destino, sendo até mais importante que o 

preço, na sequencia as prioridades foram: experiencia, preço, segurança, 

localização e conectividade. Em último ato da apresentação Karla Delfim, 

convida aos presentes a criarem comitês para que sejam criadas ações 

estratégicas para fomento dos negócios do turismo em BH e RMBH. Seguindo 

a pauta é trazida a reunião as ações do Dialoga, Hernani de Castro 

Junior fala sobre um encontro com as entidades para tratar o assunto do 

posicionamento, Fernanda Machado se coloca disponível para auxiliar e 

diante do aceite do convite, Hernani da as boas vindas à mesma que 

participará do projeto em conjunto, na sequencia ressalta o convite de 

parceria com o SINAPRO através da amizade com o seu presidente, alguns 

projetos que pararam em virtude da mudança da Sra. Ângela que estava 

ligada diretamente aos projetos e com isso algumas situações ficaram 

paradas e serão retomadas, será dado o start no trabalho de brending, 

acompanhando o que outros destinos tem trabalhado, Fernanda Machado 

participa falando que tem sido criado um vídeos promocionais da cidade, 

os mesmos será surpreendentes e inovadores, as campanhas publicitárias 

estão sendo tratadas junto a prefeitura e será discutida a participação 

da iniciativa privada para a produção. Finalizada a pauta do dialoga, 

Kala Delfim, coloca em votação a aprovação da ata, que foi aprovada por 

hunanimidade. Por fim Marcos Vinicius Boffa se despede dos presentes, 

declarou encerrada a reunião e determinou que eu, Rodrigo Avelino, 

lavrasse a ata. 

Anexa a esta ata a lista de presença fornecida pela plataforma Google 

Meet. 
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