ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – DE SANTANA DO
RIACHO/MG.
1. Data, Hora, Local:
Aos 08 (oito) dias do mês outubro de 2018, das 09:00h às 12:00h, reuniram-se na Câmara Municipal de
Vereadores de Santana do Riacho – Rua Alfredo Domingos de Melo, n° 153, Centro – Santana do
Riacho/MG.
2. Presenças:
Lista de Presença – Conselheiros e convidados anexados à ata.
3. Ausências justificadas:
Vanise Trindade - Associação dos Agricultores familiares, Artesãos e Artistas da região da Serra do
Cipó – Mercadinho.
4. Composição da Mesa:
Presidente – Raquel de Almeida Machado
Secretária Executiva do Conselho – Samara Luiza da Silva Madureira
Secretária de Turismo e Meio Ambiente – Priscila Rios Martins
5. Convocação: Conforme convocação encaminhada por e-mail em 02/10/2018.
6. Pauta, considerações e encaminhamentos:
6.1. Abertura da reunião: As 09h25min a presidente do COMTUR Raquel de Almeida Machado deu
por aberta a sessão dando boas vindas aos conselheiros e convidados. 6.2. Informes: Atualização
sobre a revisão do Plano Diretor: Priscila informa que recebeu na semana passada o documento final
com os mapas que foram corrigidos, e terá uma reunião interna para avaliação. No Conselho de Defesa
e Conservação do Meio Ambiente – CODEMA houve a criação da câmara técnica para tratar do
assunto, mas não se reuniram recentemente, e acredita que irão se reunir para fechar esse assunto.
Provavelmente terá um dia para discussão e o outro para a votação do plano diretor na câmara de
vereadores, e será comunicado a todos. Atualização sobre projeto de sinalização: Priscila informa
que o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerai – DEER retornou com as
cosiderações sobre o projeto de sinalização. Ao todo são doze páginas com algumas correções, foi
pedido ajustes quanto ao leiaut e em conversa com Zelinha, a mesma informou que a intenção é que no
máximo em duas semanas consiga devolver ao DEER com os ajustes. Coleta seletiva: Priscila informa
que não avançou quanto gostaria nesse aspecto mas que ainda busca outras alternativas. O consórcio
está avançando mas acredita que irá demorar para obter uma resposta definitiva. Houve contato com
uma cooperativa de Lagoa Santa, porém o caminhão usado não pode sair do município, o que impede a
parceria. Eventos de outubro: Priscila reforça os eventos que irão acontece nesse mês de outubro,
dentre eles o Natureza do Sabor apoiado pelo Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó e
acontecerá no dia 13 de outubro na Praça Central do Município, ressalta que será um bom momento
para dar início a esse setor gastronômico. Na comunidade Lapinha da Serra no dia 12 de outubro
acontecerá à festa de Nossa Senhora Aparecida e dia 13 terá orquestra sinfônica. Haverá o rodeio do
dia 11 aos 14 de outubro, tudo que foi solicitado pela prefeitura foi apresentado pelo organizador do
evento e aguarda a aprovação do Corpo de Bombeiros que será feita na quinta feira às onze horas da
manhã. Houve reuniões com o Tenente Murilo, Conselho Tutelar e o organizador está ciente de todos
os procedimentos quanto a altura do som, venda de bebidas para menores de idade, drogas e foi
sugerido parcerias com algumas pousadas próximas. Haverá festa numa igrejinha na Varginha.
Canoagem no Parque Nacional: Priscila informa que a partir do último final de semana, foi dado início
ao passeio de caiaque de uma hora e meia do Rio Cipó ao Rio Bocaina dentro do Parque Nacional da
Serra do Cipó no valor de R$ 52,00 (cinqüenta e dois reais). Estão participando sete operadores da
região, sendo pessoas com experiência nessa prática. A equipe está muito bem estruturada e os
mesmos têm várias condicionantes para operar, como a construção de um deck flutuante, cuidar das
margens do rio, trabalhar em apoio ao controlador de acesso da portaria Retiro dentre outros. Araújo diz
que a orientação é que os parques façam concessão, é importante que haja a visitação pública, mas
também agregar valor em renda aos moradores que estão em torno do Parque Nacional, e a forma
encontrada para tal é permitir que os operadores possam operar dentro do parque desenvolvendo
atividades que possam gerar recursos para a comunidade. Recurso financeiro não pode ser direcionado
ao parque nesse caso, mas pensa-se em criar uma associação dos amigos do parque, por exemplo, e
que possa haver contribuição direta mas será algo a ser analisado futuramente. Priscila solicita trocar o
ponto de pauta Estatística do CAT para conversar sobre o ofício do Parque Nacional da Serra do Cipó.
Todos estão de acordo. 6.3. Aprovação da ata da reunião ordinária e extraordinária de setembro
de 2018: Todos os conselheiros presentes aprovaram a ata da reunião extraordinária e ordinária do
mês de setembro, com as devidas considerações enviadas pelo e-mail. 6.4. Prestação de contas do

FUMTUR: Priscila informa que houve uma entrada de mais de oito mil reais referente à contribuição de
turismo, mas não consegue ainda identificar referente à qual mês. Raquel informa que em conversa na
Associação Comercial, alguns empresários se propuseram a voltar a pagar. Vilma cita que os donos de
atrativos da Lapinha da Serra alegam não conseguir transmitir aos turistas sobre a contribuição de
turismo. Priscila diz que em relação aos outros empreendimentos os mesmo já embutem no valor de
entrada. Raquel ressalta que essa é uma taxa voluntária, que em sua pousada era embutido na diária e
o hóspede que não queria pagar não pagava, e diante dos últimos acontecimentos retirou e os valores
voluntariamente foram baixíssimos. Priscila frisa que o turista tem o direito de saber e se paga ou não.
Rendimento de R$ 254,00 (duzentos e cinqüenta e quatro reais), pagamento ao controlador de acesso
R$ 1.361,88 (um mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), não houve restituição da
prefeitura nesse mês havendo um débito de quatro parcelas da prefeitura, os impostos ainda não foram
descontados e as taxas somam mais de R$ 100,00 (cem reais). O percentual do COMTUR é de R$
137.646,97 (cento e trinta e sete mil seiscentos e quarenta e seis centavos e noventa e sete centavos) e
da Setur R$ 18.431,61 (dezoito mil reais quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos).
Priscila repassa os gastos do mês de setembro e mostra como é feito o calculo do recurso, e irá
encaminhar pelo email dos conselheiros. 6.5. Atualização das informações sobre o Edital de
eventos do FUMTUR: Priscila informa que a intenção é que publique ainda essa semana o edital, não
vai ser uma abertura com data única, e o projeto deverá ser enviado até cento e vinte dias antes do
evento. Recebeu apenas um ajuste de Vanise sobre a ata da reunião extraordinária relacionado ao
edital. Raquel registra os parabéns, frisa que ficou muito boa a versão e agradece pelo empenho.
Priscila terá um trabalho árduo, mas será uma boa experiência, poderá ter eventos de agora até
dezembro do ano que vem, quando for publicado fará uma reunião explicativa para esclarecer tudo isso
e minimizar as dúvidas. E a idéia é juntar com a reunião que o tenente Murilo solicitou com os
organizadores de eventos. 6.6. Divulgação turística (spot de rádio, redes sociais): Priscila informa
que a Associação Comercial fez um spot de radio com a Band News por um período de dois meses e já
começou no mês de setembro. Foi procurada por alguns membros da associação para pagar através do
fundo a outra parcela. Aconselhou que não fizesse rádio, mas acharam adequado e tem essa proposta
que o fundo pague essa outra parte. Ana Paula cita que é extremamente válida a retomada desse
pocisinamento do empresariado tomando pra si, voltando a participar e querendo fazer algo para o
destino, porém já trouxeram algo pronto sem pedir a orientação do Fundo e apenas pedindo para que
pagasse uma parte do valor. Raquel ressalta o medo de isso refletir na retomada da contribuição de
turismo. Ana Paula frisa que amadurecer, pois não se pode caminhar dessa forma, e não aprovaria
nesse sentindo, mas gostaria de trabalhar mais próximo com a associação trazendo como ponto de
pauta e conversar para tentar uma parceria. Priscila diz que o encaminhamento é não dessa vez, e o
próximo traga para a discussão. 6.7. Estatísticas CAT: Priscila não trouxe dados para essa reunião,
mas já esta disponível online, em breve tentará lançar o observatório do turismo. 7. Palavra-Franca:
Raquel cita que recebeu um ofício do ICMBio solicitando a prorrogação do pagamento do Controlador
de Acesso da Portaria Retiro. Araújo diz que a expectativa é que resolva a situação o mais breve, mas
não se pode afirmar nada diante do cenário, e acha justo e aceitável que o conselho estabeleça prazos.
Raquel frisa que o conselho também é criticado por isso, pois esta assumindo uma questão federal e ao
mesmo tempo negando solicitações de associações, Raquel particularmente acha que tem que
continuar. Ana Paula cita que a portaria Retiro está alcançando o número da portaria Areias onde há
pessoas trabalhando diariamente, e se não houver ninguém fica uma porta aberta para problemas,
talvez estender até janeiro. Priscila cita que o grupo da canoagem tem a contrapartida de no período de
feriado ter alguém ajudando na portaria do Retiro, deveria estender por quatro meses até o carnaval.
Araújo ressalta que o COMTUR já prorrogou até a mais e foi muito importante e fundamental para o
andamento do Parque Nacional, se até março o ICMBio não se resolver, retornará a essa conversa em
outro patamar e agradece. E saindo a contratação acha que deverá ser suspenso, pois esse recurso
poderia ser destinado a outras ações tão importantes. Encaminhamento: ficam acordados quatro meses
de apoio. Vandir questiona em relação ao projeto de sinalização, pois na comunidade Lapinha da Serra
tem algumas placas e foi o COMTUR que contribuiu, gostaria de saber se está ligada ao mesmo tipo de
sinalização, pois não durou muito tempo. Priscila cita que a idéia é a sinalização que tem na rodovia,
está na segunda etapa e a terceira é captar recursos para implantar as placas. Ana Paula reforça que
em parceria do circuito com abeta será realizado mais dois cursos, inicialmente o circuito bancou esses
dois cursos, pois conseguiu com a Abeta um valor bem abaixo do que é cobrado e distribuíram as
vagas para as unidades de conservação. No caso das unidades foram distribuídas igualmente e os
gestores das unidades fizeram uma triagem para aquelas pessoas que estão na área. Depois do
congresso do Summit, a Abeta ofereceu um segundo professor gratuitamente para que conseguisse
aumentar em cada umas das turmas mais seis vagas, depois de serem feitas a triagem optou-se por

abrir novamente para condutores que atuam na Lapinha, Tabuleiro, no Coletivo e foi direcionado seis
vagas para empresas. Priscila informa que o Parque Mata da Tapera integra agora o Mosaico da Serra
do Cipó, reconhecido como uma política pública das unidades de conservação e a partir desse mês terá
uma ONG que irá gerir o parque chamado ONG Prevenir Preservar que irá desempenhar as ações que
quanto poder público não conseguiu. Araújo cita que no dia quatro de dezembro a partir das 13h00min
terá a primeira reunião do Mosaico para ser constituído o conselho e gostaria de saber se o parque
pode sediar essa reunião. Priscila acha ótima idéia e pode considerar como aceito. Priscila informa que
a respeito do José Renato que procurou a secretaria e se dizia fazer parte da empresa do Google,
descobriu-se que ele não faz parte do Google. Foi em alguns empreendimentos e descobriu que no final
o mesmo não entrega o que propõe. Conversou com José Renato e explanou que o mesmo faltou com
a verdade. O Ministério Público solicitou uma reunião sobre a castração de rua, e em breve terá
notícias. O Parque criou uma câmara voltada para o manejo integrado do fogo, e conta com o ICMBio
nesse apoio e quem souber de brigadistas. Vilmar informa que houve queimadas na Lapinha da Serra e
conseguiram salvar as pinturas rupestres, mas do outro lado não, e quase perderam os equipamentos
da usina no incêndio. Cita ainda uma ação que houve na semana passada um curso de primeiros
socorros em parceria com o Parque Nacional que cedeu o espaço. Wilson agradece pela reunião
itinerante, espera que continue para unir mais as pessoas, os empresários. Priscila propõe que no ano
que vem estipular um calendário já propondo as datas com os locais. Raquel agradece a abertura da
casa pela reunião. Wanderson pede desculpa por não ter chegado ao inicio, as portas estão sempre
abertas. 8. Encerramento: Não havendo mais nenhum assunto a tratar, a Presidente do COMTUR,
Sra. Raquel de Almeida Machado agradeceu a presença e colaboração de todos e deu por encerrada a
reunião, cuja ata, após de lida e aprovada, será assinada pela Presidente do Conselho. Eu, Samara
Luiza da Silva Madureira subscrevo e assino.
Folha de Assinaturas da Ata

_____________________________________
Raquel de Almeida Machado
Presidente do Conselho Municipal de Turismo

___________________________________
Samara Luiza da Silva Madureira
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Turismo

