
 
 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TEMÁTICA DE DEMANDA TURÍSTICA DO COMTUR BH – 27 
DE SETEMBRO DE 2022 

 
Aos 27 do mês de setembro 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 3ª reunião; 
2. Desafios da demanda turística e o importante papel de todos atores 

do trade; 

3. Convite para participação do novo BHC&VB. 
4. Monitoramento de ações do Dialoga; 
5. Palavra aberta aos membros do conselho e convidados; 

 

 

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

a palavra para Marcos Boffa, que destaca as estratégias de investimentos 

para as feiras da WTM e ABAVE, Karla Delfim, coloca para aprovação a ATA 

da última reunião que de pronto é aprovada por unanimidade e autorizada a 

sua publicação. Karla Delfim destaca o bom momento com eventos em Belo 

Horizonte desde setembro do último ano, dando ênfase ao último fim de 

semana com vários eventos acontecendo simultaneamente, como Planeta 

Brasil, Show Roberto Carlos, ESPOVET etc. Karla Delfim destaca as 

dificuldades com a mobilidade da cidade, principalmente em dias de grandes 

eventos, em ato continuo a mesma passa a palavra para os demais presentes 

para que possam dar as suas impressões sobre os eventos. Karla destaca as 

dificuldades com a limpeza da cidade e questiona se existiu alguma evolução 

em relação a ultima reunião com a SLU, Marcos Boffa toma a palavra e 

informa aos presentes que o sr. Pedro (SLU) pediu um mapeamento dos locais 

mais críticos, foram passados os pontos já tradicionais como Mercado, 

Minascentro, Praça da Pampulha, Praça da Liberdade, Praça do Papa e o 

mesmo ficou de reforçar as equipes de limpeza, Marcos Boffa adianta que 

está se iniciando na prefeitura um esforço concentrado de ações no centro 

de Belo Horizonte, neste instante, Karla Delfim, compartilha suas 

experiências em relação aos moradores de rua e limpeza da cidade, 

destacando que o olhar deve ser ampliado e não focado apenas no centro da  

Cidade, visto que a mesma transita sempre pela região da Savassi e a 

situação na região não é boa, convida a todos a pensarem estratégias para 

auxiliar à SLU nesta demanda tão importante para a cidade. Karla Delfim 

destaca que tem trazido alguns eventos de pequeno porte para a nossa 

capital e que os mesmos podem vir a serem grandes no futuro e para que 

isso continue é importante a hospitalidade, o acolhimento e a 

infraestrutura da cidade. Karla fala da nova associação que será inaugurada 

pelo Convention, Casa do Turismo, voltada para eventos, feiras, 

congressos, esporte, entretenimento. Leonardo Braga representante da CDL 

pede a palavra e pergunta se existe uma interlocução dos corretores e 

coordenadores dos eventos de moda junto ao Convention, colocando em 

destaque o Minas Trend que é um dos maiores do Brasil, e sugere tomarmos 

posse do slogan BH Capital da moda, Leonardo Braga, sugere conseguirmos 

as datas e todos se envolverem para valorizar os eventos e fortalecer este 

tipo de evento que tem sido desenvolvido de maneira particular e a sugestão 

é centralizar forças para que todos participem do desenvolvimento de 

calendários apoiados uns aos outros, buscando fomentar a moda em Belo 



 
 

Horizonte. Karla Bilharinho Guerra, faz uso da palavra para destacar ações 

do Dialoga e informa que algumas ações se transformaram continuas estão 

sendo monitoradas pelo grupo de governança, Marcos Boffa toma posse da 

palavra e informa que o Dialoga tem avançado com vídeos promocionais da 

cidade de Belo Horizonte e em breve teremos materiais importantes para 

auxiliar na promoção da cidade. Em ato continuo, Marcelo Boffa enfatiza a 

importância de se qualificar os prestadores de serviço do setor de 

hospitalidade, destaca a dificuldade em outros locais e sugere atenção a 

todos para que tenhamos ações conjuntas para eliminarmos o gargalo de 

prestadores de serviço, investindo em capacitação. Lucas Davis traz para 

o debate o comentário que chegou o momento da prefeitura se posicionar, 

sobre a identidade da cidade, visto que o trade vai para onde o vento 

sopra, porém a cidade está sem identidade e sugere que é muito importante 

este posicionamento, para que não exista uma crise de identidade, sugere 

ainda que a prefeitura precisa se posicionar para qual tipo de turismo, 

Marcos Boffa, faz um contraponto de que a cidade de Belo Horizonte é de 

um turismo diverso e esta necessidade de consenso é difícil de realizar e 

o interessante seria incorporar as pessoas aos processo. Por fim Marcos 

Boffa convida a todos para reunião do COMTUR que será apresentada a 

pesquisa de demanda, sobre a Pampulha, gastronomia e centro da cidade. 

Isto posto, Karla Delfim finaliza a reunião e solicita que eu Rodrigo 

Avelino lavre a ATA. 

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

Meet. 
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