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Participantes: José Eugênio Aguiar, Maria Helena Alves Ferreira, Rodrigo 

Avelino, Ana Paula Azevedo, Juliana Barcellos, Karla Bilharinho Guerra, Hernani 

de Castro Junior, Flávio Dornas, Renato Lana, Jaqueline de Paiva Salazar 

Laranjeira, Maria Thereza Magalhães, Camila Vieira de Freitas, Marcos Vinicius 

Boffa, Flávia Werneck Peregrino e Karla Delfim.   

Aos 22 do mês de março 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. Eleição do relator; 
2. Confirmação ou alteração do cronograma de reuniões 2022; 
3. Releitura do regimento interno; 
4. Monitoramento das ações do Dialoga Turismo – março 2022; 
5. Assuntos de interesse geral. 

 

Iniciada a assentada Marcos Vinicius Boffa, da as boas-vindas aos presentes e 

destaca a importância da participação do setor privado nas câmaras temáticas, 

ressaltando que num total de 12 participantes 4 são do setor privado. Em 

seguida Maria Helena, secretária da associação dos guias de turismo se 

apresenta e coloca a disposição da câmara. Em ato continuo, Marcos Vinicius 

Boffa destaca que espera poder contar com a ampla participação do setor privado 

para fortalecimento do mesmo. Isto posto, a palavra é passada a Karla Delfim, 

para que a mesma faça uma leitura do que consta no regulamento das câmaras 

temáticas, antes da eleição do relator. De posse da palavra Karla Delfim 

cumprimenta os presentes destacando a alegria com o momento de retomada, 

destacando a importância do protagonismo das Câmaras para o planejamento das 

demandas turísticas, Karla Delfim fala também da importância de se criar 

mecanismos para que todos tenham acesso à demanda turística da cidade de Belo 

Horizonte, de acordo com a mesma o trabalho da Câmara passa pelo foco de 

inovação, fortalecimento, argumentação, busca de novos mercados e promoção e 

distribuição dos produtos, com isso a parceria de todos é de grande 

importância, que a coordenação é apenas um estado e que o importante é a 

criação de um “time”, visto que cada um faz parte de uma equipe que “joga 

Junto”, em complemento à fala, Marcos Vinicius Boffa destaca que dentro do 

planejamento da Belotur no ano de 2022 está prevista uma pesquisa de demanda 

turística que não é feita desde 2019, a ideia é retomar a pesquisa este ano 

para que todos saibam onde está o cliente/consumidor, suas expectativas, 

criticas, elogios, para termos uma melhor reestruturação de todas as 

estratégias. Como segundo ato Karla Delfim, faz a leitura das competências dos 

coordenadores das câmaras temáticas, em seguida é feita a leitura das 

competências dos Membros das câmaras temáticas, após esta leitura Karla Delfim 

convida aos colegas à convidarem a todos ligados ao turismo para participarem 

com todos os membros da câmara. Em ato continuo Marcos Vinicius Boffa inicia a 

escolha do relator da câmara, lançando aos presentes a opção de se 

candidatarem, depois da manifestação de alguns presentes Marcos Vinicius Boffa, 

convida Rodrigo Avelino a se candidatar, de pronto o mesmo aceita o convite e 

coloca sua candidatura para a relatoria a disposição, destacando que por motivo 

de agenda corrida, não poderia se comprometer a enviar de pronto as atas e 

relatórios, mas faria o possível para que o mesmo fosse enviado no tempo 

preestabelecido, tomando posse da palavra Maria Thereza Magalhães destaca que 

além do prazo de 15 dias para a entrega dos relatórios todos os participantes 



se propõem a contribuir na produção dos mesmos, após as colocações, a 

candidatura de Rodrigo Avelino é aprovada por unanimidade. Continuamente, Karla 

Bilharinho Guerra, coloca a em pauta a validação do cronograma e compartilha o 

cronograma com todos os presentes e Hernani de Castro Junior faz a apresentação 

do quadro compartilhado “Posicionamento e Comunicação Orientada para o 

Mercado”, ao qual o mesmo é líder, em seguida a palavra é passada a Maria 

Thereza Magalhães, que faz uma explanação sobre o quadro “Ampliação da 

Atratividade e Integração com Destinos do Entorno” Ação por ela liderada, a 

mesma destaca os desafios da ação e propõe uma reestruturação da mesma, em 

virtude da dificuldade enfrentada por alguns parceiros e da importância de a 

ação também ser feita para o entorno de Belo Horizonte, ficou definido que a 

líder irá remodelar e reestruturar a ação, em seguida passasse à ação “Evento 

Anual da Cidade Criativa da Gastronomia de Belo Horizonte” em que o líder 

Marcos Vinicius Boffa, destaca que a meta da ação já foi cumprida, feitas as 

apresentações, Karla Delfim questiona se algum dos presentes quer fazer uso da 

palavra para alguma consideração ou comentário, sem manifestações, Marcos 

Vinicius Boffa, coloca como ponto chave para o funcionamento da Câmara com uma 

“fotografia” mais atualizada de onde vem a demanda turística de Belo Horizonte, 

Maria Thereza Magalhães toma posse da palavra para deixar registrado que para 

além da nossa demanda turística, foi realizada a PINAD Continua com as 

perguntas do turismo que traz a demanda domestica do Brasil como um todo, e em 

contato com o ministério do turismo sua publicação deve ser feita em junho e 

esta será uma outra fonte que poderá trazer um bom retrato para complementar 

todas as pesquisas realizadas, De resto Karla Delfim pede a palavra e propõe a 

criação de um grupo de WhatsApp, especifico para a Câmara de Demanda Turística, 

visando facilitar a comunicação entre os membros. Por fim Marcos Vinicius Boffa 

se despede dos presentes, declarou encerrada a reunião e determinou que eu, 

Rodrigo Avelino, lavrasse a ata. 

 

_______________________________ 

Karla Delfim – Coordenadora da Câmara Temática de Demanda Turística/ SINDIPROM-

MG | BHC&VB 

              

 

__________________________________  

Rodrigo Avelino                                

Relator da Câmara Temática de Demanda Turística   

 


