
 

representante da ILPI Lar Lição de Vida, senhora Oscarina. Foi sugerido colocar em votação se o projeto é apresentado nessa plenária ou na plenária de 
setembro. Foi aprovado a sugestão da apresentação do Projeto nessa plenária. Após esclarecimentos, foi apresentado o Projeto V Conferência Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa no qual foi aprovado com três abstenções. O Projeto será encaminhado via e-mail para os conselheiros. Item 5  Pedido de 
Inscrição do Hotel Geriátrico Borges e Dantas, a análise documental e visita in loco foi realizada pelas conselheiras Taciana e Jussara, mas devido a 
ausência de um representante do Hotel o pedido será apresentado na próxima plenária. A presidente solicita a inserção de ponto de pauta que foi aprovado 
pelos presentes. Trata de uma pesquisa realizada pela UFTM, no qual solicita aprovação do CMDI para realizar visitas nas Instituições de Longa 
Permanência. É esclarecido que a universidade deverá solicitar autorização diretamente ao gestor de cada instituição, visto que o CMDI não pode interferir 
na organização de cada instituição e tal autorização tem que partir do diretor, presidente ou responsável. É informado pela presidente que solicitou junto a 
Secretaria Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte sobre o cartão para idoso. Foi esclarecido que os cartões caso estejam errados, rasurados 
devem ser solicitados novamente. A SEDEST funciona agora em novo endereço, a Rua Verissimo, nº: 200  Bairro São Benedito. O conselheiro Mozart 
questiona sobre os passes de ônibus, as empresas estão recusando a cumprir a legislação, disponibilizando quatro luares para idosos em cada ônibus. 
Nada mais havendo para ser tratada nesta, a Presidente agradece a presença de todos, informa que a próxima reunião do CMDI é dia 06 de setembro, às 
09h e encerra a reunião às 10h00min. Esta ata foi redigida por mim, Tereza Cristina da Silva Gomes, 1ª Secretária do Conselho Municipal dos Direitos do
Idoso, que será lida e aprovada pelos demais presentes: Rosa Maria dos Santos Pereira, Marina Aparecida Passos, Tânia Gisele Severino,  Mozart Luiz dos 
Santos, Jussara Rocha de Paula Andrade, Helio Reis dos Santos, Gabrielle de Palvas Andrade, Teresa Cristina da Silva Gomes, Marcos Acácio Morais de 
Oliveira.  

 
 

ATOS OFICIAIS CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

ATA 
 

Iniciada a reunião às 09 horas e 15 minutos, Mauro Moraes presidente do COMTUR  Conselho Municipal de Turismo de Uberaba, dá boas vindas aos 
presentes nessa 9ª reunião ordinária, a realizar-se na ABCZ, no auditório do Museu do Zebu, na data do dia 30 de Agosto de 2018. Assinam a lista de 
presença: Mauro Moraes, representante do SINHORES - Sindicato de Hotéis, bares e restaurantes; Erika Cristina da Cunha e Aline Rodrigues da Silva pela 
SEDEC  Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo; Jean Pierre da Silva Estevam e Arielle Fagundes Sene, que representam a Secretaria de 
Meio Ambiente  SEMAM; Carlos Vitor Silveira de Souza, representando a Fundação Cultural de Uberaba  FCU; Pedro Celestino de Oliveira, representando 
o Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro  IEATM; Luiz Carlos Borges Ribeiro, representando o Complexo Cultural e Científico de 
Peirópolis  UFTM; Flávio Aparecido Romualdo Aquino, representando a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba  ACIU; Marcelo 
Nicolau, representando a Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis  ASSPP; representando a Federação das Indústrias Minas Gerais 
Vale do Rio Grande  FIEMG, Luiz Hozumi Nojiri Júnior; Solange Chaves Martins representando a AMITAM  Associação dos Municípios de Interesse 
Turístico da Alta Mogiana; Thiago Riccioppo representando a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu  ABCZ ; Pollyanna Vilela Cardoso Mansur, 
representando o Sindicato Rural de Uberaba  SRU. As entidades, por meio de seus representantes, que não compareceram porém justificaram suas 
ausências são:  Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, Secretaria de Desenvolvimento do Agronegócio - SAGRI, Ministério Público de 
Minas Gerais - Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos Rios Paranaíba e Baixo Rio Grande MPMG , Câmara 
dos Dirigentes Lojistas de Uberaba  CDL. Colhidas as devidas assinaturas, o presidente do conselho Mauro Moraes em sua fala, agradece a cessão desse 
espaço pelo responsáveis e equipe do museu, que nos recebem em sua casa onde acontece essa reunião. Socializa os conselheiros sobre o city tour 
realizado no dia 28 de agosto deste ano. Esclarece que o objetivo do tour foi o de proporcionar aos recepcionistas de hotel, neste primeiro evento, uma 
capacitação sobre os roteiros turísticos traçados para atender ao Geopark Uberaba. Informa que há uma pretensão de se realizar uma segunda visita, dessa 
vez voltados aos motoristas de táxis. Flávio Aquino sugere fazer vídeos sobre os passeios realizados e pede para socializar as fotos no grupo de Whatsapp. 
Érika informa que o objetivo da SEDEC junto a seus parceiros é realizar um city tour por mês. Após considerações do grupo, a palavra é oferecida ao 
convidado Fábio Ávila que faz a apresentação do projeto que será lançado em comemoração aos Uberaba 200 anos. Conta como surgiu a ideia, suas 
experiências e seu olhar sobre a cidade. Relata a importância da capacitação dos recepcionistas da cidade, citando o city tour como uma ferramenta.  Nesse 
ponto ressalta a capacitação como mecanismo fundamental ao turismo, mas fortalece que a sensação de pertencimento e percepção de retorno financeiro 

o a escola de turismo em Gramado e a 
capacitação de funcionários nos hotéis em Belém. Ressalta que Uberaba é uma cidade bela vista em ângulos, e que é preciso valorizar e lutar pelo que se 
tem, sem se acostumar ao que destoa. Mostra os tópicos da abordagem do livro que irá ser lançado na comemoração dos 200 anos da cidade. Faz 
propostas aos conselheiros por uma cidade mais aprazível ao visitante como por exemplo tematizar, adotando a cidade como uma 

espécie desenvolve bem na região, a necessidade de exigir calçadas uniformes, revitalização das fachadas de edificações 
centenárias, valorizar as obras de arte em logradouros públicos, áreas verdes/ praças e bosques urbanos. Sua intenção é chamar atenção para a 
necessidade de existir o compromisso com a estética, e como atração ao público visitante. No turismo rural, pretende continuar trabalhando com a figura do 
zebu, mas  diz que pretende trabalhar de forma melhor, sem exagerar nesse segmento que parece ser a mais reconhecida pelo público geral. Ainda, com 
Chico Xavier, os festejos tradicionais, congados e manifestações folclóricas destaca que Uberaba tem forças grandiosas e que merece ser melhor explorado. 
Menciona que há recursos, porém ou são mal usados ou não se sabe onde buscá-los. Depois,  apresenta o tópico 200 razões para amar Uberaba. Continua 
com algumas ideias que surgiram como um Memorial do futebol, já que esporte e cultura são motes de solução a dificuldades sociais. Cita que Uberaba tem 
membros na Aliança Francesa de Futebol como um gancho a esse trabalho. Fala da importância sim de envolver as escolas nesse processo, em resposta a 
convidada Lilian Ladeira,  e que nesse sentido também é necessário rejuvenescer a Academia de Letras do Triângulo Mineiro, e que a rede de ensino deve 
trabalhar os 200 anos de Uberaba já no início. Ressalta seu conhecimento prático com a Unesco, e afirma que o processo de reconhecimento dos 
geoparques no mundo pela instituição não passará com esses pormenores, principalmente os estéticos, que tem um olhar estremamente crítico. Ilustra sua 
fala com fotos. Diz que pretende trabalhar ainda com um filme, retratando a região e os municípios limítrofes. Seus patrocinadores e parceiros são Bela Vista 
Cultural, Museu do Zebu o
Paulo as crianças. Pretende fazer o mesmo com a história de Uberaba, sugere como personagens dois Dinossauros que dialogam. Pedro Celestino indica 
desenhistas como Roberto Nunes, o Cangerê, Toninho cartonista e Ricardo da TV Integração. Fica de passar os contatos a Fábio Ávila que agradece, e 
menciona a participação do Paleo -artista Rodolfo como o orientador desse proposta. Ele é questionado por Luiz Carlos sobre a hierarquização dos projetos. 
Responde que primeiro será o Guia 100 anos ABCZ, depois sobre os quadrinhos do Zebu e Peirópolis. Mas que isso depende do adiantamento de outras 
questões. Além disso ressalta a importância de preservar o casarão do Cel. José Caetano Borges, e que dentro das propostas por ele apresentadas estão 
como prioridades máximas três assuntos: Peirópolis, casarão do José Caetano Borges e a Praça Rui Barbosa.Participa sua agenda próxima com Mariângela 
que trabalha no Instituto Agronelli, responsável por trabalhos com bairros na cidade. Mas que ainda, depende demais definições. E que seu intuito aqui, além 
de apresentar as propostas é de pedir ao conselho apoio, pois é fundamental trabalhar com a comunidade, conscientizar a população. Pede que todos os 
membros se apresentem, e com isso, ressalta exemplos de onde podem vir a atuar nessas propostas. Reforça que a questão é sim de educação, mas que 
se deve cair nesse chavão, e sim no escopo do pertencimento. Cita como acontece com a população de Peirópolis, que conhece e luta por todo seu entorno, 
diferente da cidade de Uberaba como um todo, que destrói casarões favorecendo o comércio. Mauro relata a preocupação de que o mesmo ocorra nos 
arredores do Grupo Brasil e do Hospital da Crianças, pela pressão do comércio e que é necessário que a comunidade entenda o que se tem de patrimônio. 
Falou ainda, sobre a escassa arborização no Município de Uberaba, sugerindo ainda que fossem plantadas árvores nas margens das rodovias, como fora 
visto em alguns lugares da Europa. Arielle e Jean falam de um projeto idealizado em 2016 de plantios de árvores e da adesão baixa ao mesmo pela própria 
população o que foi decisivo para o insucesso do projeto. Fábio revela experiências onde levou nomes reconhecidos do cenário nacional e que deve ser 
tratado algumas questões pelo lado emocional, não apenas de conscientização , mas de fascínio pela ideia. Mostra árvores em Peirópolis que estão 
sufocadas pelo passeio. Os representantes da Secretaria de Meio Ambiente irão auxiliar na solução dessa questão. Pedro Celestino sugere que o conselho 
trabalhe com outros grupos de trabalho, além dos hoje existentes, como é o caso dessa estética necessária. Cita que o IEATM pode vir a contribuir com 
questões que passam pelo crivo da engenharia. Diz que gostaria que em cada entrada principal da cidade houvesse uma estátua para i lustrar os potenciais 
do município. Erika participa todos que há uma iniciativa nesse sentido proposto pela SEDEC. Que a proposta é uma estátua do Chico Xavier, uma do 
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dinossauro e uma do gado Zebu, como definido nos setores do Geopark. Pedro diz que está adiantado nas conversas com Antonelli, que é serralheiro e que 
se houver neste projeto as dimensões, ele se propõe a buscar apoio para o projeto estrutural. Pede para trazer assunto para a próxima pauta de reunião do 
COMTUR, que segundo ele, pode unir forças para a captação de recursos na execução do projeto. Citam as placas retiradas pela concessionária da BR 262, 
triunfo Concebra e MGO como possibilidades viáveis a execução da ideia.  Mauro adianta que vem pensando na proposta de existir uma conta corrente para 
o conselho, onde cada instituição dedica um valor mensal para execução de pequenas propostas voltadas as ideias aqui sugeridas, seja um City tour ou um 

informativo, sendo sua periodicidade mensal. Se propõe a ir atrás dos patrocinadores, e deixa claro que os recursos serão zero para  os conselheiros. Pede 
apoio na parte editorial, diz que as edições serão impressas e via digital. Flávio Aquino manifesta que este conselho deve de fato pensar na sua 
comunicação, e que deve ser nossa obrigação agir da forma como esta é inserida e ter meios digitais para isso. Os conselheiros apoiam a iniciativa e 
manifestam que os trabalhos realizados pelo conselho deve mesmo ser comunicado, atingindo a sociedade civil organizada. Definido este tema, Luiz Carlos 
pede a fala para comunicar que foi inaugurado o 7º museu em Uberaba, na UFTM, nominado  Museu da Vida. E que também esteve com as diretoras do 
colégio Nossa Senhora das Dores, apresentando uma proposta para inserir o Museu da Capela como um próximo Sítio Histórico e Cultural ao Geopark 
Uberaba, como mais um ponto de visitação. Fala da importância do local e de suas exposições, de suas bases estruturais e históricas. Destaca que há na 
escola Nosa Senhora das Dores número de alunos suficientes para capacitação como medaiadoes da exposição. Confirma a fala de Fábio Ávila sobre o 
olhar crítico da Unesco, o que se  faz necessário ter um maior número de Geossítios e Sítios em razão da imensa área de abrangência do projeto, 
envolvendo 4,5 mil Km ², em especial inaugurar os que já se encontram prontos. Acredita que as diretoras poderão aceitar a proposta. Irá redigir o 
documento e trazer a conhecimento e aprovação do conselho. Tiago sugere trabalhar um melhor roteiro sobre os museus, e que o Museu da Vida é o 
primeiro em Uberaba e região a ter técnicas de  plastinação. Após considerações, Zélia Barbosa se apresenta como guia credenciada no Cadastur pelo 
MTUR. Todos a parabenizam, e Erika menciona que na página do Comtur que fica no site institucional da Prefeitura, essa informação poderá ser inserida, 
como forma de motivar os demais guias ao cadastro. Reforça o pedido feito na reunião anterior sobre  o envio das fotos para dar andamento junto a CODIUB 
das melhorias da página.  As 12:00 o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Uberaba, dá por encerrada essa reunião, que tem essa ata redigida 
pela secretaria executiva, Erika Cunha, e se lida e aprovada, será publicada. 

ATOS OFICIAIS CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ATAS 
 

Ata da Vigésima Terceira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Uberaba
 
Aos sete de março de dois mil e dezoito, às dezenove horas, realizou-se na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada à Avenida Guilherme Ferreira 
número 1539, a Vigésima Segunda Reunião Ordinária da Gestão dois mil e dezesseis  dois mil e vinte, com a seguinte pauta: (1) Verificação de quorum; (2) 
Leitura da pauta para apreciação; (3) Apresentação de outros assuntos para apreciação; (4) Aprovação, da ata da Décima Segunda Reunião Ordinária 
(05/04/2017), Oitava Reunião Extraordinária (19/04/2017), Décima Terceira Reunião Ordinária (03/05/2017), Nona Reunião Ordinária (10/05/2017), Décima 
Reunião Extraordinária (29/05/2017), Vigésima Segunda Reunião Ordinária (07/02/2018) e Décima Nona reunião Extraordinária (14/02/2018) do Conselho 
Municipal de Saúde; (5) Leitura e apreciação de requerimentos; (6) Informes da Mesa Diretora; (7) Apresentação de questionamentos referentes ao 
demonstrativo financeiro do mês de Janeiro; (8) Informes dos conselheiros;  (9) Apresentação das Ações Realizados pelo HC/UFTM com relação aos 
principais atendimentos prestados e o desempenho do Hospital com relação às metas de contratualização  Dr. Luiz Antônio R. Pertilli; (10) Apresentação do 
Relatório Final do PET graduação SUS  UFTM/SMS  Professora Marciana Fernandes; (11) Indicação de representante do Conselho na Comissão de 
Acompanhamento do Contrato do Hospital Regional; (12) Indicação de Representante do Conselho para participar da Comissão de gestão e 
Acompanhamento Local (CGAL) Pró Saúde; (13) Apresentação de Relatórios de visita à UPA do Mirante e UPA São Benedito  Conselheira Janete.  
Conselheiros presentes: Sergio Henrique Marçal, Denise Malvina Dias monteiro, Liliane Aparecida Moura Sousa Silva, Elielma Helena de Lima Ribeiro, 
Mauricio Ferreira, Janete Maurilia de Almeida, Marieta de Magalhães Barbalho, Maria José de Oliveira Cunha Freitas, Janete Maurília de Almeida,  Geilda de 
Almeida Brito, Erondines de Sousa Lima, Benedito Liberaltino, Rita de cássia Rodrigues Sene; Sandra Mara Vieira Ouvintes presentes: Vânia Gaianello, 
Lislei Palizzi, Silvia Mataioche Calixto, Brenda Carolina silva Almeida, Maria Eduarda lemes Julia Cristina Molina Silveira, Patrícia Oliveira,  Nara dos Santos 
Costa, Julia A. Ribeiro Luiz Gonçalves, Mayra a. Ferreira  Ryanne Agnes S. S. Oliveira, Fernanda L. Lazarini, Ketry Kellen Prado Caetano, Lorraine 
Magnobosco, Adele Ferreira, Alvaro Santos, Bruna Cláudia Pansani Ferreira, Larissa Cândida Melo, Luciano Gonçalves, Amanda Pita Olivia, Thais de Souza 
Toledo, Kyara Givordane dos Santos Costa, Mariana Kefalás o. Gomes, Adriana Machado de Carvalho, Renato Damião, Geneziu c. M. Neto.   (1) 
Verificação de quorum; quorum verificado; Às dezenove horas Maria Jose iniciou a reunião ordinária. A primeira secretariaria fez a leitura da pauta. 
Agradecendo a presença de todos. Maria José que considerando que já tenha o quorum iniciou a apresentação. Rita pede desculpas  quanto a apresentação 
e esclarece que a mesma deverá ocorrer no próximo mêscom a presença do  Dr. Luiz Pertili.  (2) Leitura da pauta para apreciação; Pauta aprovada. (3) 
Apresentação de outros assuntos para apreciação; apresentações de outros assuntos não houve.  (4) Aprovação, da ata da Décima Segunda Reunião 
Ordinária (05/04/2017), Oitava Reunião Extraordinária (19/04/2017), Décima Terceira Reunião Ordinária (03/05/2017), Nona Reunião Ordinária 
(10/05/2017), Décima Reunião Extraordinária (29/05/2017), Vigésima Segunda Reunião Ordinária (07/02/2018) e Décima Nona reunião Extraordinária 
(14/02/2018) do Conselho Municipal de Saúde; As Atas com relação às atas, não se recebeu nenhuma observação, Genilda se absteve do voto devido a 
tempo em que estas estão sendo apresentadas. Atas aprovadas pela plenária. (5) Leitura e apreciação de requerimentos; Não houve requerimento; (6) 
Informes da Mesa Diretora; Informes da mesa diretora recebeu emendas parlamentares foi feita uma reunião com Elaine e Sandra e explicou que o hospital 
estava com o centro cirúrgico parado. Existe uma postaria que diz que, para o recebimento de emendas parlamentares é preciso apresentação de projeto, 
onde há o descritivo de onde estes valores serão investidos. Quando se fala da portaria que precisa implementar  alta media complexidade, houve um 
projeto. Onde serão empregados emendas. Maria José explique quais foram os projetos encaminhados ao conselho, sendo o valor das Emendas do 
vereador Almir Silva ao Hospital da Criança no valor de R$ 15.000,00, vereador Alan Carlos no valor de R$ 10.000,00, vereador Aguinaldo Silva no valor de
R$ 15.000,00, vereador Fernando Mendes no valor de R$ 10.000,000 e também foi destinado ao projeto apresentado pelo Hospital Hélio Angotti o valor de 
R$ 10.000,00, pelo Vereador Alan Carlos, sendo estes valores em sua maioria utilizados para custeio de materiais e medicamentos. Após esta reunião de 
trabalho a mesa diretora fez a documentação necessária que deu ciência do conselho na vista aos processos.  (7) Apresentação de questionamentos 
referentes ao demonstrativo financeiro do mês de Janeiro;  não houve questionamento. (8) Informes dos conselheiros; conselheiros presentes fizeram 
apresentação Milton disse esteve em Uberlândia com triangulo da sorte. A comissão de acompanhamento disse que o contrato do serviço de saúde 
integrado Maria modesto cravo apresentam na próxima reunião. Liliane disse que esta preocupada com a emenda do hospital da criança. (9) Apresentação 
das Ações Realizados pelo HC/UFTM com relação aos principais atendimentos prestados e o desempenho do Hospital com relação às metas de 
contratualização  Dr. Luiz Antônio R. Pertilli; Retirado de pauta, sendo este a ser apresentado na reunião ordinária do mês de Abril. (10) Apresentação 
do Relatório Final do PET graduação SUS  UFTM/SMS  Professora Marciana Fernandes; Genésio explicou sobre o PETT se apresentou trouxe o 
relatório final do PETT saúde falou do edital de 28 de setembro de 2015. Teve apresentação e aprovação do hospital de saúde. Após a reunião houve 
preparação de receptores. Houve reunião com representantes houve divulgação em um portal. Houve terceira mostra através das experiências e regressos. 
Inserção mais primaria do clinico mais informado foi feito uma orientação que foi para toda a cidade.  (11) Indicação de representante do Conselho na 
Comissão de Acompanhamento do Contrato do Hospital Regional; Retirado de Pauta.   (12) Indicação de Representante do Conselho para 
participar da Comissão de gestão e Acompanhamento Local (CGAL) Pró Saúde; Maria José explica que houve uma denúncia realizada ao Ministério 
Público, onde foi solicitada a recomposição do Conselho. O Ministério Público por sua vez, recomenda sua recomposição. Lembrando que em novembro 
houve uma assembleia, para que ocorresse esta recomposição. Ocorre que ainda existem seguimentos que não possuem representatividade. Genilda disse 
que é preciso maior divulgação da assembleia, para que estas vagas sejam preenchidas. Rita disse que deverão ser esgotadas todas as maneiras para a 
ampla divulgação. (13) Apresentação de Relatórios de visita à UPA do Mirante e UPA São Benedito  Conselheira Janete. Janete iniciou apresentação 
dos relatórios, relatórios estes que estão à disposição na sala do Conselho. A conselheira Genilda perguntou se os relatórios apresentados são de toda a 
comissão de acompanhamento ou um trabalho individual da Conselheira Janete.  A primeira secretária da mesa explica que é um relatório da conselheira e 
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