
1 
 

ATA: 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE OFERTA TURÍSTICA DO COMTUR-BH 

 

Data: 28/09/2022  Horário: 9h00 às 10h00 

Formato: online (Google Meets) 

Participantes: Maarten Van Sluys (Coordenador da Câmara Temática de Oferta Turística), 

Marcos Boffa (Diretor de Políticas de Turismo e Inovação - DRTI/Belotur), Karla Bilharinho 

Guerra (Gerente de Desenvolvimento Turístico/DRTI/Belotur), José Eugênio de Aguiar (Hebert 

Turismo), Tharcio Elizio dos Santos Silva, Kelly Nair Leão Santos (Coordenadora de Políticas de 

Turismo/DRTI/Belotur), Ricardo Campos, Marina Nunes Silveira (Relatora da Câmara Temática 

de Oferta Turística do COMTUR-BH), Ygor Teles Lauar (Coordenação de Atendimento e 

Informação Turística /DRMT/Belotur), Flávia Werneck Pelegrino (Gerência de Marketing 

Turístico/DRMT/Belotur) e Brenno Mesquita (Ouro Azul Eventos e Turismo). 

 
A pauta proposta para esta reunião abordou os seguintes pontos: 

1. Boas-vindas e orientações aos participantes. 

2. Aprovação da ata da 3ª Reunião da câmara temática de Oferta Turística. 

3. Discussão sobre proposta para realização de um Workshop no início de dezembro reunindo 

players da Oferta Turística. 

4. Monitoramento das Ações do Dialoga. 

5. Mensagens finais. 

6. Encerramento. 

 

1. Boas-vindas e orientações aos participantes: foram realizadas orientações gerais sobre o 

funcionamento da reunião e dos trabalhos realizados no dia.  

2. Aprovação da ata da 3ª Reunião da câmara temática de Oferta Turística: A ata da reunião 

foi divulgada a todos: enviada por e-mail, grupo do Whatsapp e drive para que todos tenham 

acesso. Maarten fez um elogio ao trabalho da redatora Mariana. Após aberta a discussão para 

análise e considerações da ata, não havendo nenhuma manifestação, a mesma ficou validada. 

3. Discussão sobre proposta para realização de um Workshop no início de dezembro 

reunindo players da Oferta Turística: Proposta apresentada pelo Coordenador Maarten Van 

Sluys, objetivando uma reunião plenária para que a câmara da oferta turística troque ideias e 

sugestões visando o planejamento 2023. Maarten propôs, caso o grupo achasse interessante, 

que ele poderia juntamente com o Diretor Marcos Boffa, Diretor de Políticas de Turismo e 

Inovação/Belotur propor uma pauta e a dinâmica do evento. Maarten informou sobre a 

preocupação em sobrepor eventos, sendo importante na concepção de um evento se 
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preocupar com a agenda de outros eventos análogos que acontece no Brasil. Sugeriu a 1ª 

semana de dezembro, convidar ao máximo de hoteleiros para inclusive aproveitar sua 

integração no Conselho. Karla Guerra, Gerente de Desenvolvimento Turístico/Belotur lembrou 

sobre a 1ª Conferência de Turismo de Belo Horizonte que ocorrerá durante o período 

proposto. Esclareceu e reforçou o convite para as oficinas preliminares da Conferência, 

destacando a atuação de todos e a importância dos trabalhos na criação do Plano Municipal de 

Turismo. Boffa esclareceu que as três Câmaras temáticas do COMTUR-BH serão espelhadas no 

processo de mobilização e construção do Plano Municipal durante as oficinas preliminares da 

conferência e portanto, foi sugerido que os esforços de mobilização da rede hoteleira fossem 

direcionado aos eventos da conferência municipal. Maarten  concordou em conjugar a reunião 

da oferta turística à conferência. Boffa propôs reunir com os coordenadores das câmaras 

temáticas para trabalharem juntos, com suporte da consultoria Lab Turismo contratada pela 

Belotur, na construção da pauta em torno da conferência. O Plano Municipal de Turismo está 

previsto para ser finalizado em março de 2023. Todos estiveram de acordo em incorporar a 

demanda do workshop previamente proposto na conferência, reunindo esforços para maior 

mobilização. 

4. Monitoramento das Ações do Dialoga: Karla compartilhou na tela o portal com o Plano 

Tático Operacional do Dialoga Turismo para acompanhamento das ações. A Câmara da Oferta 

Turística é quem mais possui ações no Plano Tático para monitoramento, foi proposto que 

nessa reunião seria feita o último acompanhamento para em um momento seguinte ser feito 

uma avaliação final e encerramento desse trabalho. 

 Ação 7: ações que são acompanhadas por uma série de outros órgãos da PBH. Karla 

citou sobre as ações em prol do hipercentro, que requer um cuidado por sua 

complexidade e que se precisa acompanhar. 

 Ação8: não foi possível fazer o monitoramento uma vez que não há representante da 

ação presente na reunião. 

 Ação 9: ação concluída. 

 Ação 10: Ricardo Campos informou que as ações estão correndo conforme planejado. 

 Ação 11: ação concluída. 

 Ação 12: atualizar e realizar uma adequação para incorporar essa ação ao trabalho que 

está sendo desenvolvido na ação 10: Programa BH Receptiva (Belotur e Sebrae) e 

Catálogo de Ofertas. 

 Ação 13: Flávia apresentou as ações em andamento, conforme planejamento do Plano 

Tático. Karla citou sobre o projeto do Ônibus Turístico para a Pampulha que está em 

fase de planejamento/concepção. 

 Ação 14: ação concluída. 

5. Mensagens finais: Boffa informou que na última reunião do COMTUR-BH, o Sr Pedro Neto, 

representante da SLU, pediu para relacionarmos os pontos turísticos a serem reforçados na 

questão da limpeza. Foi solicitado um reforço no entorno do Minascentro. Está sendo 

estruturado um projeto de multi-setores da PBH para pensar uma requalificação do centro de 

Belo Horizonte que tem sofrido muito com o contexto econômico, com aumento da população 

de rua e toda questão da zeladoria das ruas e equipamentos públicos. Maarten informou que 

teve um feeedback muito positivo em relação à participação de Belo Horizonte na ABAV em 
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Recife. Ricardo Campos reforçou e elogiou os trabalhos feitos na ABAV pela Belotur, receptivos 

e chefes da gastronomia. 

6. Encerramento:  

Por fim, Maarten abriu a fala para novas considerações, não havendo nada mais a tratar 

houveram as despedidas e encerramento da reunião. 

 

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2022. 

 

 

 

Maarten van Sluys  
Coordenador Câmara de Oferta Turística  
 


