
 
 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TEMÁTICA DE DEMANDA TURÍSTICA DO COMTUR BH – 26 
DE JULHO DE 2022 

 
Aos 26 do mês de julho 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 2ª 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, dá as boas-vindas aos presentes e 

destaca as reuniões semanais realizadas no Convention, abre o convite a 

todos os presentes a participarem, colocando também em destaque a 

importância de se fomentar o turismo de eventos bem como o turismo de 

negócios, que em geral tem um ticket médio melhor. Continuamente, Karla 

Delfim destaca a meta do Convention que é colocar Belo Horizonte como a 

segunda cidade do Brasil que mais recebe eventos. Em ato continuo Karla 

Delfim abre espaço para os presentes se manifestarem e darem opiniões 

sobre o fomento ao turismo e novas possibilidades de crescimento para Belo 

Horizonte. Karla Guerra faz uso da palavra lembrando da necessidade de 

aprovação da ata da reunião anterior, Karla Delfim coloca em votação e de 

pronto a mesma foi aprovada por unanimidade. Em ato posterior Hernani de 

Castro Junior toma posse da palavra e destaca a falta da iniciativa 

privada, destaca a importância do evento que acontece no momento que é o 

Manga Larga Marchador, além do festival de música e traz para a roda de 

debate o movimento crescente dos bares, hoteis e crescimento dos negócios 

ligados ao trade do turismo, em destaque é colocada por Hernani de Castro 

a importância da melhoria da mobilidade da cidade e mais uma vez traz para 

a roda a importância do comprometimento da iniciativa privada. Thereza 

Graciana Belloni Teixeira Costa (promoção turística da Belotur), faz uso 

da palavra para compartilhar com os presentes o levantamento realizado 

pela Belotur dos eventos que constam no portal Belo Horizonte, já foram 

1300 eventos realizados no primeiro semestre de 2022, destaca que o numero 

comparado aos anos anteriores é bem próximo ao ano de 2019, com isso a 

mesma conclui que estamos absorvendo o publico que o destino já estava 

acostumado a receber. Hernani de castro, assume a palavra para destacar 

que existe uma demanda reprimida de 2020 e 2021, traz para a reunião a 

informação de que tem recebido através do Convention solicitações, 

continuas de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, na sua impressão o 

segundo semestre tem tudo para ser melhor que o primeiro, alguns eventos 

internacionais estão por vir. Karla Delfim novamente fala da importância 

do envolvimento de todos os players ligados ao turismo, em destaque o 

entendimento do comportamento do público que vem para eventos na capital, 

colocando este entendimento como imprescindível para fomentar a venda do 

destino quando este turista estiver na capital, utilizando da 

hospitalidade que é um dos pontos altos do mineiro. Karla Bilharinho 

Guerra, pede a palavra e pede para que os presentes tragam para a reunião 

informações dobre os projetos e reuniões que tem acontecido e cientifique 

os presentes do que tem sido discutido e feito em prol do turismo, na 

Belotur e no Convention, continuamente destaca a 5ª Edição do Seminário 

Destinos Turísticos inteligentes no final de novembro, Lucas Davis, faz 



 
 

uso da palavra e se coloca como um player da iniciativa privada que tem 

sido atuante na medida do possível, contribuindo com o que pode para que 

o turismo da capital se fortaleça, dando ênfase na dificuldade de ser mais 

atuante, mas ainda assim quer continuar dando sua contribuição, 

compartilha com todos a sua percepção de que a cidade está voltando a se 

movimentar e que é perceptivo que existe uma melhora, coloca também que 

que ainda temos espaço para melhorar e que o grupo de trabalho de demanda 

turística pode focar no que podemos fazer mais ainda para fomentar a vinda 

do turista para Belo Horizonte, principalmente porque hoje, mesmo com a 

melhora ainda existe uma conta a ser paga que vem de pelo menos 10 anos. 

Karla Delfim usa o espaço para trazer para todos a agenda do Convention, 

em destaque o fato de ser itinerante, o que visa privilegiar locais de 

destaque da cidade, aproveitando para convidar a todos da Reunião de 10 

de agosto. Tharcio Elizio do Santos Silva (CDL) se coloca a disposição 

para participar de todas as reuniões e diz que a CDL quer participar de 

todo este movimento de demandas turísticas, colocando a CDL a disposição 

para produzir projetos e ações que possam contribuir para o trade, 

auxiliando na construção e levantamento de informações, solicita também 

que seja incluído em todas as agendas, coloca a CDL disponível inclusive 

para sediar reuniões. Em seguida Alexa Carvalho, fala sobre a importância 

de trazer a tecnologia para o seguimento do turismo, mapeando os 

equipamentos turísticos, principalmente os privados para que as pessoas 

saibam como acessa-los com informações técnicas e categorizar tudo o que 

for catalogado, informa que já existe um piloto da startup que já roda 

dentro do palácio das artes, coloca o sistema a disposição de todos e 

convida para que os mesmos conheçam o funcionamento do software, se 

colocando a disposição de apresentar na próxima reunião. Karla Bilharinho 

traz o monitoramento das ações do Dialoga para compartilhar com os 

presentes, Hernani de Castro participa de apresentação e diz que as ações 

serão retomadas em agosto. Por fim Karla Bilharinho Guerra assume a palavra 

para fazer um comunicado, que tem sido feita uma consulta a todos os 

membros das câmaras temáticas, no intuito de convidar aos mesmos a 

participarem das reuniões do COMTUR, assim as agendas seriam conciliadas 

e teríamos mais pessoas participando, esclarece ainda que será enviado um 

e-mail a todos que tiverem interesse em participar das reuniões. Isto 

posto, Karla Delfim agradece a participação de todos e solicitou que eu 

lavrasse a ATA.   

 

 

 

 

 

 

______________________________________                 __________________________________________ 
Karla Bilharinho Guerra                    Karla Delfim 

PBH                                         Belotur 

              

 

_____________________________________                 

_____________________________  

Rodrigo Avelino                                

Relator               

    
    

 


