ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SANTANA DO
RIACHO/MG.
1. Data, Hora, Local:
Aos 11 (onze) dias do mês fevereiro de 2019, das 09:00h às 12:00h, reuniram-se na Sede da
Associação de Amigos da Lapinha – Lapinha da Serra – Santana do Riacho/MG.
2. Presenças:
Lista de Presença – Conselheiros e convidados anexados à ata.
3. Ausências justificadas:
Raquel de Almeida Machado – Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de
Serviços da Serra do Cipó
Cristiane Silva de Paula – Escolas Públicas Estaduais e/ou Municipais
José Eustáquio Miranda – Convention Visitors & Bureau
4. Composição da Mesa:
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 06/02/2019.
6. Pauta, considerações e encaminhamentos:
6.1. Abertura da reunião: As 09h58min a Secretária de Turismo e Meio Ambiente Priscila Rios Martins
justifica a ausência da presidente do COMTUR Raquel de Almeida Machado e deu por aberta a sessão
dando boas vindas aos conselheiros e convidados. Foi feito uma rodada de apresentações. 6.2.
Informes: Revisão do Plano Diretor: Priscila informa que o Plano Diretor foi enviado no dia da última
reunião ordinária do COMTUR e no dia 13 de fevereiro as 09:00h será entregue aos vereadores para
discussão e enviado para votação. Haverá a discussão na Câmara de Vereadores e caso necessário a
prefeitura se disponibiliza a tirar todas as dúvidas. Será avisado a todos o dia da votação do documento.
Projeto de sinalização: Priscila informa que Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens –
DEER entrou num grande recesso final do ano e com todos esses ajustes, ainda não conseguiu finalizar
o assunto. A Secretaria de Turismo e Meio Ambiente está cobrando e irá continuar, dando retorno a
todos a cada reunião. Coleta Seletiva: Priscila cita que ainda não tem uma definição, mas esta
tentando uma parceria com a Associação de Baldim. Concluindo com a mesma será coletado dois dias
no distrito Serra do Cipó e um dia na sede e comunidade Lapinha da Serra. Pede que divulgue somente
após ser concluído a parceria e os termos. Alfredo frisa que o município também está participando de
um consorcio que garante um final melhor para o resíduo, e tendo o mesmo a possibilidade de ganhar
recursos juntamente com outros municípios é mais fácil do que tentar com um município sozinho.
Priscila ressalta que o município e a prefeitura têm se voltado bastante para essa questão, no mês de
janeiro recolheu muito lixo, e houve a necessidade de alugar um bi trem havendo um gasto muito alto. O
lixo é pesado e paga-se por tonelada para o correto descarte, tentou-se reduzir nesse ultimo ano, mas
ainda é um valor muito alto. Com a coleta seletiva recebe o ICMS ecológico que contribui bastante.
Controle de animais: Priscila cita que a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente esta com a
responsabilidade de fazer a castração de animais, que será realizado através de um consorcio entre
vinte municípios. Será cedido um castra móvel onde será feito um rodízio e o município irá arcar com os
outros custos. Será feito uma campanha para sensibilização e está sendo criado um grupo de pessoas
que se dispõe a ajudar de alguma forma. Ana Paula cita que as pessoas estão reclamando muito sobre
os cachorros que saem da Lapinha da Serra e vão para o Tabuleiro, sendo de suma importância que os
condutores e as empresas que trabalham na travessia se atentem quanto a isso. Reginaldo comenta
que são os turistas que fazem a travessia sozinhos é que adulam e sobem com os bichos causando
vários transtornos. Cita também as cavalgadas da travessia, em que no guiamento há muita sujeira
como latas de cerveja, fogos que viram incêndios. Ana Paula frisa que deve se pensar numa forma de
trabalhar com a comunidade e os turistas que querem fazer a travessia sozinhos a fim de evitar o que
vem ocorrendo. Priscila cita que foi feita uma reunião com a nova chefe do parque do Tabuleiro e com o
Marquinhos e pensaram em acordo de boas práticas, recurso pra imprimir o folder informativo, placas, e
algumas regras que terão que ser seguidas. Elaine sobre a questão de foguetes e cavalgadas o padre
Emerson já esta levantando um movimento de conscientização. Wandir sobre a questão de foguetes é
difícil a proibição, pois é vendido em todos os comércios. Reginaldo comenta sobre os motoqueiros que
danificam as estradas em que são feitas as manutenções. Ana Paula pode marcar uma reunião de
Priscila com Rejane para conversar sobre a situação antes da cavalgada do jubileu. Edital de eventos:
Priscila informa que o documento esta no departamento de administração para publicação, o jurídico já
deu o parecer, nessa ultima semana teve um leilão de alguns lotes do município que foi prioridade.
Ainda não foi publicado, mas esta cobrando toda semana. Encaminhamento: COMTUR irá se

manifestar oficialmente pedindo um retorno e mostrando o quão é importante esse edital. 6.3.
Aprovação da ata da reunião ordinária de dezembro de 2018: Ata do mês de janeiro de 2019
aprovada sem correções. 6.4. Prestação de contas do FUMTUR: Priscila informa que no mês de
janeiro de 2019 houve uma entrada no total de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) referente
à contribuição de turismo, sendo R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais) referente à D’Elber Pousada,
R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) referente à pousada O Pico do Cipó e R$ 89,00 (oitenta e
nove reais) referente à pousada Cipó Prata. Rendimento de R$ 311,60 (trezentos e onze reais e
sessenta centavos). Não houve restituição devido ao Estado não ter repassado todo o recurso previsto,
irá conversar com André para averiguar se consegue sanar essa dívida. Débito serviço cobrança no
valor de R$ 117,30 (cento e dezessete reais e trinta centavos). Irá checar com outros bancos que não
tem tarifas bancarias. Não é algo simples de tratar, mas será levado em consideração. Vanise ressalta
que o COMTUR não tem poder para deliberar nenhum valor sem uma proposta de edital e de lei para
isso. Encaminhamento: todos que um dia procuraram o COMTUR para pedir recurso, a Secretaria de
Turismo irá enviar o procedimento para que o projeto seja escrito. Priscila está pensando em fazer o
relatório mensalmente ou anual. Vanise sugere trimestral. Priscila acha importante essa transparência.
6.5. Esclarecimentos sobre a Contribuição voluntária de turismo (Taxa de turismo): Priscila pede
que repliquem a palavra para os que não puderam vir, mas ressalta que terá outra reunião esse ano na
Lapinha da Serra. Mostra o material, folder e quadro da contribuição de turismo, que são divulgados nos
atrativos, campings e pousadas. Sobre as casas de aluguel, na lei não esta previsto que as mesmas
possam recolher a taxa voluntariamente. Há o desejo que as casas de aluguel recolham, mas ainda não
pode. Terá que ser tratado uma lei especifica para essa questão e só após haver o recolhimento da
taxa. Daniel questiona se no FUMTUR há um parágrafo em que empresa possam fazer doação. Priscila
diz que sim, mão pode ser recolhida do turista. Vanise ressalta que algumas pousadas e atrativos
colocam a taxa dentro da nota da diária. Priscila frisa que o errado é cobrar do turista e não repassar ao
FUMTUR. Wilson sobre regularização das casas de aluguel pode fazer uma emenda e enviar para a
câmara de vereadores. Alfredo em relação à contribuição de turismo acredita que tem que ser divulgado
para que o turista tenha consciência do que é feito e como é aplicada essa taxa. Encaminhamento:
encaminhar por email o documento discriminando do que já foi feito com a taxa e que é levado a cada
visita. 6.6. Necessidades e entraves para desenvolvimento do turismo no povoado da Lapinha da
Serra: Reginaldo trabalha com travessia e gostaria de contribuir com a contribuição de turismo. Priscila
informa que hoje não está previsto, mas poderá ser avaliado. Vanise consta o portal do parque como
necessidade. Priscila frisa que a idéia é fazer um quiosque simples ao final da rua do batuque, onde
serão dadas informações sobre a travessia e questões como os animais, bebidas, motos e outros.
Elaine cita a eco blitz como uma necessidade. Daniel cita que o pessoal de Conceição está aberto a
isso. Wandir diz que essa questão do portal foi falada em 2014, com o propósito de evitar problemas da
comunidade e acha que deveria ser antes de entrar na comunidade Lapinha da Serra. Priscila informa
que essa questão está prevista no plano municipal de turismo, mas deve se contratar uma empresa
para averiguar a capacidade de carga da Lapinha e assim fazer um portal. Ressalta a importância de
realizar ações que estão mais próximas de ser realizado, um início do controle. Elaine lembra que estão
sem eco blitz há alguns meses, havendo um distanciamento entre os voluntários. Priscila cita que o
projeto foi feito na época do Gigi onde havia recurso, e uma das coisas que a PCH deu foi material para
realizar a eco blitz e capacitar os jovens da Lapinha. Ana Paula sugere capacitar os alunos para a
realização da eco blitz em troca de pontos de participação na escola. Reginaldo comenta que será feito
um trabalho do seu receptivo para mostrar aos alunos das escolas as belezas da comunidade os
levando as cachoeiras, e mostrando o trabalho da expedição. Encaminhamento: marcar uma reunião
com as diretorias das escolas para se pensar como a eco blitz pode ser incorporada e uma reunião aqui
na Lapinha para dar encaminhamento no material que foi dado pela PCH para a eco blitz. Alfredo diz
que ouviu muito dizer que o custo da Lapinha é muito caro. Daniel foi falado muito isso há um tempo, e
agora estão trazendo em culler. Priscila diz que pode conversar com as pousadas e restaurantes para
tentar uma campanha. Encaminhamento: próxima reunião dos restaurantes irá falar sobre esse assunto
dos produtos caros. Priscila sobre a energia elétrica como ontem estava sem energia, bem como o sinal
de celular. Para tornar o povoado num distrito exige varias etapas, no inicio desse ano o Andre colocou
uma atribuição de levantar a documentação para iniciar o processo de orçamento para conseguir isso.
Priscila esta levantando esses dados e pode repassar a todos. Wandir explana que essa situação se
perdura desde a época do Agnaldo, e se a Lapinha não é considerada zona rural nem distrito
questionam o porquê se pagam IPTU. Ana Paula ressalta que ao fazer solicitações a empresas e
instituições as mesmas pedem dados. Existem argumentos fortes, mas precisam ter dados levantando a
questão de fluxo turístico. Reginaldo diz que se todos votassem na comunidade a força seria outra.
Camila diz que precisa aumentar a capacidade de água da comunidade. Priscila diz que está na

Câmara de Vereadores para que empresas assumam essa questão, a partir do que for definido pode
trazer a todos. Pede compromisso de que todos repassem dados a Setur para construir um documento
sólido. Priscila ressalta a presença da Amelina na reunião com o objetivo de formar uma campanha
para primeiro ajudar a informar aos moradores e após a fiscalização. Wandir ressalta que a Lapinha não
tem estrutura para receber o que a prefeitura quer cobrar. Amelina diz que irá conversar com André
sobre um computador para emissão de notas. Após a reunião de quinta feira com o prefeito e demais
responsáveis sobre o assunto marcará uma reunião com os prestadores de serviços. Priscila fica o
convite para a próxima reunião, algo que surgir pode passar para o Wandir. 7. Palavra Franca: Wandir
informa que pediu para Renata enviar a anuência sobre a lagoa da Lapinha da Serra, ela enviou e
gostaria que Priscila Alfredo e Vanise avaliassem o documento repassando orientações caso
necessário sobre algumas condicionantes que não estão sendo atendidas pela empresa responsável.
Pede que seja apresentado também na reunião do CODEMA. Priscila pede para Alfredo avaliar, vai e
colocará como pauta constante para discutir o assunto. Elaine pergunta sobre a questão da reciclagem
do lixo. Priscila retoma o que dito no informe sobre Coleta Seletiva. Priscila informa que haverá o evento
Pequi Cipó do dia 21 a 24 de fevereiro de 2019, houve a possibilidade da participação da Lapinha e a
idéia é que se intensifique ao longo dos anos. Haverá também o encontro ambiental no dia 21 de
fevereiro para falar sobre o fruto. Informa sobre o vale mudas que está sendo distribuídas mudas
nativas desde junho do ano passado. As mudas ficam na floricultura do Serginho e quem tiver interesse
pode pegar com Priscila. Fez um levantamento sobre a campanha de taxa de turismo na lapinha da
serra e todos foram visitados exceto Camping do Soberbo, Camping do Breu, Lapra Lapra. O
compromisso é que se retome a campanha e visite todos novamente. Irá fazer um combinado de pelo
menos uma vez por mês, talvez a ultima sexta feira do mês, ficar em algum ponto na Lapinha da Serra
pra receber demandas para que possa ajudar a comunidade. 8. Encerramento: Não havendo mais
nenhum assunto a tratar, a Secretaria de Turismo e Meio e Ambiente, Sra. Priscila Rios Martins
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
de Turismo

___________________________________
Samara Luiza da Silva Madureira
Secretária Executiva do Conselho Municipal

