
 

V - Representante de entidade de pessoas com transtorno mentais (suplente); 
VI- Representante de profissionais especializados na habitação e reabilitação das pessoas com deficiências (suplente); 
VII -  Representantes de entidades prestadores de serviços na área de habilitação e reabilitação das pessoas com deficiências (titular e suplente); 
 
Art. 2º - A Comissão eleitoral expedirá ofício para as entidades registradas no COMDEFU bem como para as entidades prestadoras de serviços na área de 
habilitação e reabilitação das pessoas com deficiências, orientando-as para procederem à indicação de seus representantes, que poderá ser feita em 
assembleia própria para este fim, da qual será lavrada uma ata específica, cuja cópia autenticada será encaminhada para o COMDEFU. 
 
Art. 3º - Somente os representantes devidamente indicados, conforme expressos no inciso anterior poderão participar do procedimento eleitoral. 
 
Art. 4º - O Processo Eleitoral dar-se-à durante a Reunião Ordinária do COMDEFU, obedecendo ao horário e critérios definidos pela Comissão.  
 
Art. 5º - Os representantes de Profissionais Especializados na Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência (Art.4º, II, g da Lei nº: 10.128) bem 
como os representantes de Entidades Prestadoras de Serviços na Área de Habilitação e Reabilitação das Pessoas com Deficiência (Art. 4º, II, h, Lei 10.128), 
deverão ser indicados através de ofício encaminhando pelo dirigente das respectivas instituições para o COMDEFU. 
 
Art. 6º - Destaca-se que esta representação se caracteriza por atuação direta nas instituições representativas, exercendo atividades de atribuições 
exclusivas nas instituições as quais foram indicadas.  
 
Art. 7º - A Eleição será realizada no dia 06 de agosto de 2018 das 09:00 às 11:00h  
 
Art. 8º - O Presidente do COMDEFU abrirá os trabalhos da Reunião e conduzirá todo o processo.  
 
Art. 9º - As entidades interessadas deverão proceder à indicação de seus representantes até o dia 03 de agosto de 2018, da qual deverá ser encaminhada 
para a sede do COMDEFU, até as 16 horas. A indicação deverá ser seguida da ata assembléia realizada nas instituições. 
 
Art. 10 - Juntamente com a ata, serão encaminhados ao COMDEFU documentos pessoais dos representantes (RG, CPF e comprovante de residência) e a 
vinculação comprovada com a referida instituição (carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço, termo de voluntariado, ata de posse da diretoria da 
instituição).  
 
Art. 11 - Não será permitido que uma mesma pessoa represente mais de uma entidade. 
 
Art. 12 - Os membros do COMDEFU e respectivos suplentes eleitos exercerão mandato a partir da data de posse até o dia 31/12/2019, admitindo-se uma 
recondução.  O Conselheiro reconduzido poderá retornar a este Conselho após o intervalo de um mandato caso seja eleito ou indicado na forma prevista no 
regimento interno do COMDEFU. 
 
Art. 13 - Os conselheiros eleitos serão empossados em plenária ordinária realizada na Casa dos Conselhos.  
 
Art. 14 - Maiores informações poderão ser obtidas diretamente na Secretaria Executiva do COMDEFU, telefone: (34) 3332-3737, situada a Rua Artur 
Machado, 553 – Centro. 
 
Uberaba, 09 de julho de 2018. 

 
Alex Abadio Ferreira 

Presidente do COMDEFU 
 
 

ATOS OFICIAIS CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

ATAS 

 
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR 2018 

 
No dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezoito às nove horas e vinte e cinco minutos, no Restaurante Casarão 050, localizado à Rua Naida Alves, 
número 591, foi realizada a segunda reunião do ano de dois mil e dezoito do Conselho Municipal de Turismo. Estiveram presentes os representantes das 
instituições mencionadas a seguir: Alex Sandro Souza de Oliveira, presidente do COMTUR, Anne Nóbrega, secretária Adjunta de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, diretora interina do departamento de turismo e Secretária Executiva do COMTUR, Aline Rodrigues da Silva, representante titular da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Jean Pierre da Silva Estevam, representante titular da Secretaria de Meio Ambiente, Arielle Fagundes 
Sene, representante suplente da Secretaria de Meio Ambiente, Luiz Carlos Borges Ribeiro, representante titular da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro - UFTM, Beethoven Luiz de Resende Teixeira, representante titular da Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis – ASSPP, 
Marcelo Nicolau, representante suplente da Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis – ASSPP, Alex Sandro Souza de Oliveira, 
representante suplente do CITUR/Sindicato Rural de Uberaba, Diógenes Alexandro Marques, representante titular da FIEMG, Márcia Helena Carvalho L. de 
Lima, representante suplente da FIEMG, Solange Chaves Martins, representante suplente da AMITAM, Fúlvio Ferreira, representante titular da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas de Uberaba-CDL, Heloísa Aparecida Tinoco, representante titular do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas- 
SEBRAE, Álvaro Renan Silva, representante titular do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares- SINHORES, Humberto Bevilacqua da Cunha, 
representante suplente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Uberaba- ACIU, Humberto Bevilacqua da Cunha, representante titular do 
Convention Bureau, Carlos Dalberto de Oliveira Junior, representante suplente as Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio, Amanda 
Aparecida Miguel, representante suplente da Secretaria Municipal de Obras. Entidades que não compareceram à reunião, mas justificaram: Ministério 
Público do Patrimônio Histórico e Cultural, Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triangulo Mineiro – IEATM , Fundação Cultural de Uberaba, Associação 
dos Criadores de Zebu-ABCZ. Dando início à reunião às 09:25h, o Presidente Alex dá as boas-vindas aos membros e convidados do COMTUR. Agradece 
ao Fernando e Rafael Lage, proprietários do Restaurante Casarão 050, por terem aberto seu espaço para a realização da reunião do COMTUR. Rafael diz 
da importância do Conselho Municipal de Turismo para a cidade e de sua felicidade com o novo empreendimento. Anne ressalta a importância do 
Restaurante fazer o cadastro no INVTUR. Após apresentação do restaurante, Beethoven apresenta o mapa turístico de Peirópolis e Alex faz a leitura da ata 
da reunião anterior (30/01/18). Todos concordam e Alex dá prosseguimento à pauta. Humberto – Convention Bureau explica sobre as dificuldades de 
alavancar o projeto com relação à estrutura física e de pessoal. Ele pede ajuda ao COMTUR para que, juntos, consigam ideias para alavancar o turismo e o 
Convention bureau na cidade. Fala também sobre o potencial turístico da cidade de Uberaba e que o mesmo está sendo explorado de forma amadora, se 
comparado ao Convention bureau de Uberlândia. Alex diz que o CVB precisa, de fato, acontecer e que, para isso, é necessário que se tenha um maior 
envolvimento de gestão e menor envolvimento político. Heloisa diz que o CVB é muito importante para o empresariado e que eles devem abraçar essa 
causa, pois não é conveniente uma intervenção política. Alex diz que as entidades devem dar suporte e serem parceiras do CVB, não podendo ficar reativas. 
Humberto coloca seu cargo à disposição e abre discussão em torno de quem poderia assumir a presidência do Convention Bureau. Alex, Humberto e Anne 
se preocupam com a forma de remuneração do CVB. Heloísa e Márcia questionam a atual situação do CVB. Humberto informa que a diretoria estava em 
vacância, porém irá atualizar as informações com o advogado do CVB e posicionar o COMTUR. Alex sugere reunião para tratar de hotelaria e locais de 

Porta Voz nº 1623 - Uberaba, 13 de Julho de 2018_______________________________________________________________________________________________________________________________13



 

eventos e Anne sugere que a reunião aconteça dentro no grupo de trabalho de Geoturismo, Geopark Uberaba. Humberto fala da importância do CVB ter um 
cargo de secretaria executiva remunerada para que o funcionário possa trabalhar com foco único e exclusivo no CVB. Álvaro ressalta a importância de 
apresentar e conscientizar a nova geração sobre o CVB e Alex se propõe a elaborar um relatório sobre o CVB e apresentar na reunião do GT de 
Geoturismo.Seguindo a pauta, Alex convida Hélio Júnior para falar sobre a Expocolate. Hélio apresenta o evento, informa que iniciou ano passado, no 
shopping Uberaba, iniciativa para apresentar à cidade o trabalho dos confeiteiros locais. O resultado obtido foi tão grande que a feira ganhou o recorde 
mundial de maior chocolate do mundo, saindo na revista Guinnes Book de 2018. Hélio Júnior diz ainda que a feira teve um grande crescimento de 2017 para 
2018, que acontecerá, este ano, no Praça Shopping, fala sobre as atrações da feira e que pretendem bater outro recorde mundial este ano. João (Casa do 
Chocolate) pede apoio do COMTUR para a divulgação da feira a expositores e apoiadores. Anne sugere a Hélio e João procurar Elder – Sala do 
Empreendedor para que ele possam ter contato à listagem de microempreendedores que trabalham com doces, facilitando o contato e a divulgação do 
evento.Prosseguindo com a pauta, Alex passa a palavra ao Diógenes que apresenta um levantamento feito sobre possíveis ações do Geopark Uberaba. Ele 
traz um enorme rol de atividades que podem ser implantadas no Geopark e a equipe do COMTUR fica surpresa e empolgada com as ideias. Diógenes fala 
sobre a possibilidade de criação de um aplicativo de turismo para a cidade e Anne informa que Dionir já está desenvolvendo para apresentar ao COMTUR. 
Diógenes finaliza sua apresentação e informa que irá enviar o arquivo apresentado a todos. Anne informa que submeteu 1 milhão de reais em 2 projetos ao 
Ministério do Turismo a fim de fomentar o Geossítio Santa Rita e o Convention Bureau.Prosseguindo com a pauta, Alex convida os representantes da EXP – 
Empresa especializada em eventos universitários, a fim de apresentarem o evento CIA – Copa Inter Atléticas. Indiara – Assessora de comunicação da Pró-
Eventos e parceiros da EXP, fala sobre a importância desse evento para a cidade e passa a palavra para Felipe – Representante da EXP. Felipe fala sobre o 
crescimento exponencial do evento, desde seu primeiro ano de realização, em 2015, se tornando hoje evento referência em Minas Gerais e terceiro maior do 
Brasil. Felipe fala também sobre a capacidade do evento em geração de renda, empregos diretos e indiretos e fomento da economia para a cidade. 
Seguindo a pauta Alex passa a palavra ao Professor Luiz Carlos que fala sobre a preservação do afloramento fóssil na cidade de Uberaba. Solicita à 
representante da Secretaria Municipal de Obras – Amanda (engenheira) uma maior proteção desse afloramento, devido à degradação que o mesmo vem 
sofrendo com ações da população. Amanda informa que irá solicitar, urgentemente, ao Secretário de Obras – Nagib, a solução do problema. Alex se 
responsabiliza em formalizar um documento do COMTUR com esta solicitação à SEOB e à SESURB. Finalizando, Alex agradece, mais uma vez, ao Rafael, 
pela recepção e sorteia os DVD’s do projeto “Deixa Clarear” da FIEMG, finalizando a reunião as 11:40h. A leitura da ata em próxima reunião e sua 
aprovação substitui a assinatura da mesma pelos membros do COMTUR. Nada mais havendo a tratar, Anne Nóbrega, Secretária Adjunta Interina - SEDEC, 
Diretora do Departamento de Turismo e Secretária Executiva do COMTUR, deu por encerrada a reunião às doze horas. Lavra - se a presente ATA que 
depois de lida e aprovada em todos os membros do Conselho presentes à reunião nos seus termos, deverá ser encaminhada para publicação. 
 

 
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR 2018 

 
No dia seis de abril de dois mil e dezoito às nove horas e vinte minutos, na sala de reuniões do Sindicato Rural de Uberaba, localizado à Rua Manoel 
Brandão, número 160, foi realizada a terceira reunião do Conselho Municipal de Turismo. Estiveram presentes os representantes das instituições 
mencionadas a seguir: Alex Sandro Souza de Oliveira, presidente do COMTUR, Anne Nóbrega, secretária Adjunta interina de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, diretora interina do departamento de turismo e Secretária Executiva do COMTUR, Aline Rodrigues da Silva, representante titular da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo, Alexandre Campos de Oliveira, representante suplente do Ministério Publico do Patrimônio Histórico e Cultural, Luiz 
Carlos Borges Ribeiro, representante titular da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM, Beethoven Luiz de Resende Teixeira, representante titular 
da Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis – ASSPP, Marcelo Nicolau, representante suplente da Associação dos Amigos do Sítio 
Paleontológico de Peirópolis – ASSPP, Alex Sandro Souza de Oliveira, representante suplente do CITUR/Sindicato Rural de Uberaba, Flávio Aparecido 
Romualdo Aquino, representante da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba - ACIU, Márcia Helena Carvalho L. de Lima, representante 
suplente da FIEMG, Manoel Pedro Leal, representante titular da AMITAM, Solange Chaves Martins, representante suplente da AMITAM. Entidades que não 
compareceram à reunião, mas justificaram: Secretaria de Desenvolvimento do Agronegócio, Secretaria de Obras, Convention e Visitors Bureau, Fundação 
Cultural de Uberaba, Secretaria de Meio Ambiente, Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triangulo Mineiro – IEATM, Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares - SINHORES, Associação dos Criadores de Zebu – ABCZ, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Uberaba – CDL, Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE. Alex dá as boas vindas aos conselheiros e lê a ata da última reunião do dia 27/02/2018. Segue-se a pauta, onde 
tem o tempo Ricardo Samartano e Valter para apresentarem o projeto deles: Batalhão da Saudade que acontecera dia 26 de maio. Pede logística e ajuda no 
transporte com diesel, alojamento e alimentação. Luiz Carlos oferece alojamento de Peirópolis e auxiliará também com o relacionamento junto a ABCZ. Aline 
fica responsável pela alimentação para 48 pessoas e também a ver sobre a disponibilidade do Centro Olímpico. Continuando a pauta, Luiz Carlos apresenta 
a inauguração do sítio ABCZ do GEOPARK Uberaba. Explica que o Presidente Senhor Arnaldo da ABCZ assumiu o GEOPARK e que o apoia, também 
menciona sobre o referido apoio através da cessão de uma praça com o investimento de mais de R$100.000,00 (Cem Mil reais), o projeto da praça que será 
feita pelo Demilton Dib. Aproveita e solicita apoio ao COMTUR no patrocínio de R$ 20.000,00 ( Vinte Mil reais) para viabilizar a Violoncelada. Beethoven 
pede que a comunidade de Peirópolis seja lembrada sempre quando se trata de GEOPARK. É imprescindível a participação da comunidade de Peirópolis. 
Todos concordam. Manoel Pedro apresenta o projeto Turismo na Gruta (I Feira de Turismo e Artesanato na Gruta dos Palhares de Sacramento-MG) é um 
evento comemorativo da cidade  que recebe milhares de turistas  sendo uma oportunidade de apresentarmos nossos produtos turísticos e comercializarmos 
nossos artesanatos.  No local terá 03 tendas 10x10 e mesas para exposição, energia, segurança,  no local já tem um restaurante. Menciona sua intenção de 
demonstrar amostras de cachaça, doces e outros produtos que não precisam utilizar fogões e que poderá ser comercializado. A feira é realizada pela 
Prefeitura e Circuito Alta Mogiana. A Prefeitura disponibilizará um colégio para alojamento a quem interessar, que  deverá confirmar as respostas até dia 
14/04, deixando os nomes completos, atividade e o que serão comercializados. Anne apresenta a Feira de Gastronomia e Alimentos, Alex apresenta o 
macro Uberaba aos conselheiros presentes. A leitura da ata em próxima reunião e sua aprovação substitui a assinatura da mesma pelos membros do 
COMTUR.Nada mais havendo a tratar, Anne Nóbrega, Secretária Adjunta Interina - SEDEC, Diretora do Departamento de Turismo e Secretária Executiva do 
COMTUR, deu por encerrada a reunião às doze horas. Lavra - se a presente ATA que depois de lida e aprovada em todos os membros do Conselho 
presentes à reunião nos seus termos, deverá ser encaminhada para publicação. 
 

 
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR 2018 

 
No dia vinte e três de abril de dois mil e dezoito às nove horas, no CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberaba, localizado na Rua Luís Soares, 520 – 
Fabrício, foi realizada a 4ª reunião do Conselho Municipal de Turismo. Estiveram presentes os representantes das instituições: Anne Nóbrega, secretária 
Adjunta de Desenvolvimento Econômico e Turismo, diretora interina do departamento de turismo e Secretária Executiva do COMTUR, Aline Rodrigues da 
Silva, representante titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Dalberto de Oliveira Júnior, representante suplente da Secretaria 
de Desenvolvimento do Agronegócio, Carlos Vitor Silveira de Souza, representante suplente da Fundação Cultural de Uberaba, Pedro Celestino de Oliveira 
Filho, representante suplente do Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro – IEATM, Alexandre Campos de Oliveira, representante suplente 
do Ministério Público do Patrimônio Histórico e Cultural, Luiz Carlos Borges Ribeiro, representante Titular de Complexo Cultural e Científico de Peirópolis – 
UFTM, MARCELO Nicolau, representante suplente da Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis – ASSPP, Mauro Moraes, representante 
suplente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares – SINHORES, Márcia Helena Carvalho L. de Lima, representante suplente da Federação 
das Industrias Minas Gerais do Vale do Rio Grande – FIEMG, Solange Chaves Martins, representante suplente da Associação dos Municípios de Interesse 
Turístico da Alta Mogiana – AMITAM, Oscar José Castro, representante titular  da Associação dos Criadores de Zebu – ABCZ/ Museu Zebu, Fulvio Ferreira, 
representante titular da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Uberaba – CDL, Heloisa Aparecida Tinoco, representante Titular do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e pequenas Empresas – SEBRAE. Presentes ainda os convidados, Zélia de O. Barbosa, Lilian Ladeia e Elis Tania. Realizada a leitura da ata da 
reunião anterior, são iniciados os trabalhos elencados em pauta. Anne pergunta das diárias para a BGP – Batalhão da Guarda Presidencial. Luiz Carlos fala 
que a ABCZ poderia financiar. O presidente recebeu a demanda e está aguardando o final da Expozebu para apresentar para a diretoria. Anne fala da 
inauguração do sítio e da feira na EXPOZEBU, ela e o Luiz Carlos organizam a solenidade, repassando a lista de convidados e os pontos importantes a 

Porta Voz nº 1623 - Uberaba, 13 de Julho de 2018_______________________________________________________________________________________________________________________________14



 

serem repassados durante a solenidade. Anne questiona a exclusão da Fiemg e do SEBRAE da inauguração do Sítio ABCZ. Luiz Carlos explica que  
somente a PMU, ABCZ e a UFTM foram idealizadores do Geopark.. FIEMG e SEBRAE não importam em retirar a logomarca do sítio da ABCZ. A proposta 
de Luiz Carlos é colocar todas as logomarcas como apoio na placa. Todos votam para que a placa do sítio da ABCZ seja feita por Luiz Carlos, do jeito que 
quiser. Prossegue a reunião do COMTUR com referência ao turismo durante a Expozebu. Anne explica que haverá documentação sobre o City Tour no 
estande da Brazilian Cattle e no estande da Prefeitura na Feira de alimentos. Peirópolis será aberta, Luiz Carlos diz que a UFTM estará pronta para receber 
os visitantes. Luiz Carlos fala que a exposição é só paleontologia de vitrine e de fósseis. A leitura da ata em próxima reunião e sua aprovação substitui a 
assinatura da mesma pelos membros do COMTUR.  Nada mais havendo a tratar, Anne Nóbrega, Secretária Adjunta Interina - SEDEC, Diretora do 
Departamento de Turismo e Secretária Executiva do COMTUR, deu por encerrada a reunião às doze horas. Lavra - se a presente ATA que depois de lida e 
aprovada em todos os membros do Conselho presentes à reunião nos seus termos, deverá ser encaminhada para publicação. 
 

 
ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR 2018 

 
No dia quinze de maio de dois mil e dezoito às nove horas e vinte minutos, na sala de reuniões do Sindicato Rural de Uberaba, localizado à Rua Manoel 
Brandão, número 160, foi realizada a 5ª reunião do COMTUR às 09:10, Alex Sandro Presidente deste Conselho dá boas- vindas a todos os membros 
presentes. A saber : Jean Pierre da Silva e Arielle Fagundes Sene, representando a Secretaria de Meio Ambiente; Anne Nóbrega, Aline Rodrigues da Silva e 
Érika Cunha representando a secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo; Ricardo Urzedo Alves, representando a Secretaria de Obras; André 
Mendes Name, representando a Secretaria de Desenvolvimento do Agronegócio; Carlos Vitor Silveira de Souza, representando a Fundação Cultural; o 
Suplente Pedro Celestino de Oliveira, representando o Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro – IEATM; Alexandre Campos de Oliveira, 
representando o Ministério Público do Patrimônio Histórico e Cultural; Luiz Carlos Borges Ribeiro, representando o Complexo Cultural e Científico de 
Peirópolis – UFTM; Beethoven Luis de Resende Teixeira e Marcelo Nicolau, representando a Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis – 
ASSPP; Mauro Moraes, representando o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares – SINHORES; Diógenes Alexandro Marques e Márcia 
Helena Carvalho l. de Lima, representando a Federação das Indústrias Minas Gerais do Vale do Rio Grande – FIEMG; Manoel Pedro Leal e Solange Chaves 
Martins, representando a Associação dos Municípios de Interesse Turístico da Alta Mogiana – AMITAM; Fúlvio Ferreira, representando a Câmara dos 
Dirigentes Lojistas de Uberaba – CDL; e Alex Sandro Souza de Oliveira, representando o Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba – SRU, que 
gentilmente concede essa sala de reunião do CITURpara o presente feito. Como convidados: José Renato Fiori, da Tráfego Eventos e Lorena Amóbile, 
publicitária e servidora da SEMAM. Todos assinam a lista de presença que passa a integrar essa reunião. A princípio, a Sub - Secretária de Turismo 
cumprimenta todos e apresenta a recém-empossada Diretora de Turismo, Feira e Eventos da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo – SEDEC,  Érika 
Cunha. Confirma seu compromisso com este Conselho e comunica que Érika agora assume a cadeira de Secretária Executiva, conforme determina o 
Regimento Interno. Passa a palavra a Érika, que saúda os membros do COMTUR, se apresenta e reforça seu comprometimento. Anne solicita que todos 
também se apresentem. Assim todos fazem explanando as funções que cumprem nas instituições que aqui representam. Também destacam a importância 
do Conselho Municipal de Turismo para a cidade, suas expectativas e reforçam sobre conquistas feitas em benefício do segmento, favorecido pelo conselho 
hoje bem estruturado. Não há leitura da ata anterior. Anne explica os motivos, e compromete o envio da mesma. Com o aceite de todos, agradece e explana 
sobre a próxima viagem que fará em missão executiva com o Prefeito Paulo Piau no próximo dia 21-05 para a Rússia e China. Segundo a mesma, a viagem 
trará novos investimentos ao município. O Presidente do Conselho Alex, obedecendo a pauta, ressalta a importância na separação dos assuntos referentes 
ao COMTUR e Geopark. Luiz Carlos pede a palavra e ressalta a importância de uma sala para o Geopark. Alex concorda e coloca a casa da SRU à 
disposição. Mas diz preocupar que outros locais façam parte das convocações, trazendo a reuniões do Conselho a dinâmica que ela se propõe. Luiz Carlos 
reforça a importância fundamental de uma sede física do Geopark, com uma secretária a disposição para articular as ações. Ele diz não medir esforços para 
o sucesso do projeto, mas que precisa ser feito novo redimensionamento, definindo um plano de gestão. Érika comunica seu trabalho na confecção do 
Estatuto do Geoparque, e que em tempo será discutido. Alex retoma a palavra e explana que o conselho tem dentre suas atribuições agregar projetos, traçar 
planejamentos estratégicos, coordenando, incentivando e promovendo o turismo municipal. E explica que assim sucedeu com o Geopark, que já alcançou o 
status de Macro-projeto, e que portanto requer tratativa diferenciada. Ainda propõe a criação de um fórum. Anne Nóbrega salienta que em sua origem o 
COMTUR congrega várias ações, fomentando a política de turismo municipal. Concorda com a importância do Geopark, e que devido a ela as reuniões 
ordinárias ficam comprometidas em seu tempo. Conjura que sua fala traduz uma solicitação do conselho. Todos os membros presentes assentem. Ressalta 
a criação dos Grupos de Trabalho, sua importância e funções. Coloca que no caso do GT Geopark, haverá o momento que deverá ser apresentado os 
resultados de suas reuniões. Porém que é preciso um novo redimensionamento com participações mais efetivas dos membros e a devida resenha ao 
COMTUR das ações e resultados destes. Alex questiona quem é o coordenador dos grupos com essa função. Aline lembra que a Sofia do Parque 
Tecnológico exercia essa prerrogativa. Alex questiona aos grupos já constituídos, a indicação de um substituto a essa vacância. Érika se coloca a disposição 
para assumir essa participação. Com o aceite de todos, a mesma se propõe a reorganizar os grupos, confirmando a participação dos membros e 
providenciando novo calendário de reunião. Alex aproveita e pede para que a observação as pautas das reuniões do COMTUR sejam mais sensíveis em sua 
composição, com definições claras de tempo e resultados dos Grupos criados. Cita como exemplo a Amitam. Coloca que as instituições interessadas no 
setor deveriam participar suas ações ao Conselho. Alexandre Campos reforça a via eletrônica para otimizar essa proposta. Anne alerta sobre os grupos 
criados no Whatsaap, que são necessários para afunilar essas informações, e que portanto conta com a contribuição dos membros em serem profissionais e 
objetivos. Manoel menciona que o conselho tem feito ações efetivas, enquanto Fúlvio diz perceber a necessidade de uma participação mais efetiva da 
iniciativa privada. Alex propõe a criação de um momento empresarial no COMTUR e cita a Cervejaria TUG como um bom exemplo. Anne menciona que fará 
esses convites, e que Fúlvio está atuando no Convention Bureau. Comunica ainda que haverá um grupo da iniciativa privada com agentes interessados para 
trabalhar nessa intercessão. Manoel fala da importância de ativar o Convetion Bureau na feira da AMITAM. Anne cita ações que serão tomadas e que dentro 
dessas é necessário um Whorkshop com as agências de Turismo da região, pois segundo a mesma são poucas agências receptivas na cidade. 
Prosseguindo a pauta, é apresentada a agenda de eventos de maio que agora passa a integrar os documentos dessa reunião. Os sargentos Ricardo 
Samartano Junior e Valter Luis Rodrigues do batalhão da Saudade da Guarda Presidencial apresentam os resultados e pendências do evento que 
acontecerá na ABCZ, além de celebrar o apoio recebido do COMTUR. Cita como pendências a falta de quatro diárias de hospedagem, sendo para dois 
coronéis e dois capitães. Mauro representante da SINHORES se torna responsável pelo feito. Ainda, segundo o Sargento Valter Luis Rodrigues resta discutir 
a segurança do evento. Ele solicita uma ambulância da SAMU no local. Anne diz que apesar do pouco tempo, tentará intermediar com a Secretaria de 
Saúde. Ela confirma a participação do cerimonial da Prefeitura a disposição do Batalhão. O Sargento Valter Luis Rodrigues, em agradecimento, acrescentará 
as logomarcas dos parceiros nas peças promocionais e o presidente do COMTUR terá a palavra no evento. Os sargentos agradecem e se despedem. Ainda 
sobre a agenda, Érika ficou de encaminhar a programação do festival de inverno que acontecerá em Peirópolis e pede o apoio de todos na divulgação. 
Marcelo deve lembrar as doceiras da participação e  empenho. Preocupado, relata que no dia das mães os restaurantes no local não comportaram o público. 
Anne comunica que haverá reforço do transporte público. Propõe ao COMTUR oficializar os estabelecimentos a estarem prontos para receber. Todos 
concordam. Mauro fala da necessidade de transformar essa semana em um produto turístico, envolvendo as agências de turismo na oferta de pacotes. Se 
compromete em ligar para cada secretário municipal com cadeira na AMITAM para operacionalizar essas ações, em conjunto com Solange. Propositará um 
convite e um roteiro local, incluindo um turismo pedagógico na semana. Ainda sobre os eventos previstos na agenda, Anne informa sobre a inauguração do 
Relógio Solar na IFTM. Explica que este é fruto de um financiamento coletivo. Os membros do COMTUR concordam em transformá-lo em um ponto turístico, 
incluindo - o nos roteiros. Anne propõe que o COMTUR coloque o nome do grupo na cápsula do tempo, que será aberta em 2053. Após e conforme previsto 
em pauta é tratado sobre o Aplicativo do Guia Turístico e Cultural de Uberaba. Alex entende que o mesmo não deve ser desativado, todos retificam a 
decisão da reunião anterior. Alex ressalta sua preocupação técnica com o aplicativo. Ainda menciona não haver um Termo de Concessão de imagens com 
os proprietários de hotéis e que isso se faz necessário. Érika assume a confecção deste Termo, que deverá ser encaminhado pela Aline, que está 
encabeçando as ações de melhoria do Aplicativo junto aos hotéis. É mencionado os trabalhos avançados pelo GT Infotur. Mauro se compromete em estar 
presente na próxima reunião. Todos concordam que a ancora chave de atenção do aplicativo é a agenda de eventos ativa. Anne convoca uma força tarefa 
para efetivar um plano de trabalho. Alex menciona a necessidade dos hotéis da cidade terem em seu hall um mini banner do Guia Turístico. Adverte ser uma 
falha não conter nesses folhetos e no Totem o Rcode do mesmo. Anne diz que a SEDEC enviará o arquivo em pdf do flyer promocional sobre o Guia. Aline 
pede que os membros do conselho tenham atenção as atas, a corrigindo se necessário e respeitando os prazos regimentais. Pede a resposta do 
recebimento e aceite , se for o caso, de todos no e-mail encaminhado. Anne reforça essa necessidade. Dá-se por encerrada a reunião as 11:30. A leitura da 
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ata em próxima reunião e sua aprovação substitui a assinatura da mesma pelos membros do COMTUR. Érika Cunha, Secretária executiva do COMTUR 
redige esta ata, que lida e aprovada será publicada. 
 

 
ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR 2018 

 
No dia vinte e nove de junho de dois mil e dezoito às nove horas e doze minutos, na sala de reuniões do Sindicato Rural de Uberaba, localizado à Rua 
Manoel Brandão, número 160, foi realizada a  6ª reunião do COMTUR às 09:00, Alex Sandro Presidente deste Conselho saúda os membros presentes: Jean 
Pierre da Silva e Arielle Fagundes Sene, representando a Secretaria de Meio Ambiente- SEMAM; Anne Nóbrega, Aline Rodrigues da Silva e Érika Cunha 
representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEDEC; Ricardo Urzedo Alves, representando a Secretaria de Obras - SEOB; André 
Mendes Name, representando a Secretaria de Desenvolvimento do Agronegócio -SAGRI; Carlos Vitor Silveira de Souza, representando a Fundação Cultural 
- FCU; Luiz Carlos Borges Ribeiro, representando o Complexo Cultural e Científico de Peirópolis – UFTM; Beethoven Luis de Resende Teixeira e Marcelo 
Nicolau, representando a Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis – ASSPP; Mauro Moraes, representando o Sindicato dos Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares – SINHORES; Fúlvio Ferreira, representando a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Uberaba – CDL; Oscar José Castro e 
Thiago Riccioppo, representando a Associação de Criadores de Zebu – ABCZ. Não compareceram, mas justificaram suas ausências representantes do 
Ministério Público do Patrimônio Histórico e Cultural – MPMG; Federação das Indústrias Minas gerais e Vale do Rio Grande – FIEMG; Associação dos 
Municípios Mineiros da Alta Mogiana – AMITAM. Não compareceram e não justificaram suas ausências os representantes do Instituto de Engenharia e 
Arquitetura do Triângulo Mineiro – IEATM; A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba – ACIU; e do Convention e Visitors Bureau. Como 
convidados: Gilberto Dias, presidente do Sindicato Rural de Uberaba – SRU; João Paulo Dias, da Agro e Viagens; José Luiz A. Silva, da D' Minas; Humberto 
Paes Leme, Ugues Wagner e Lorran Dubem da Pool Comunicação; Sérgio H. Seike do Instituto Federal do Triângulo Mineiro – IFTM e Luis Fernando  
proprietário da empresa Lftur. É concedida a palavra ao Presidente do Sindicato Rural – SRU, Gilberto Dias que saúda todos os membros, fala do 
reconhecimento e da importância do COMTUR, parabeniza o evento de distribuição dos livros Peirópolis – O Vale dos Dinossauros, do Autor Carlos Eduardo 
Cherém que aconteceu no dia 28/06 do presente ano. Ressalta os avanços perceptíveis do Geopark de Uberaba – Terra de Gigantes e os Geossítios. 
Coloca o Sindicato Rural à disposição para parcerias e confessa que não conhecia o Museu dos Dinossauros, da UFTM em Peirópolis, manifestando seu 
receio de que o mesmo acontece com muitos Uberabenses. Após, Alex Sandro agradece a presença da empresa D” Minas Distribuidora, responsável pelo 
café dessa e lanche dessa manhã. Concede a palavra ao seu representante José Luis, que dedica seu tempo a explanar sobre seus produtos e atendimento 
a eventos, hotéis e restaurantes. Relata que atua há 5 anos no mercado com a distribuição de alimentos congelados como pão de queijo, biscoitos, broas 
doces e salgadas e biscoito palito, deixa seu telefone disponível para os membros, que é o (34) 9-9996-2847 e despede-se agradecendo a oportunidade. 
Seguimos a ordem da pauta com a concessão da palavra a Humberto Paes Leme, proprietário da Pool Comunicação e idealizador do Evento Trilha do Agro, 
com data prevista para acontecer em Uberaba no dia 19 de Agosto. A cidade foi escolhida para sediar a primeira etapa. As outras serão em Coromandel, 
Capinópolis e Uberlândia. Ele apresenta o projeto como um evento de passeio de bicicleta para famílias, que tem como objetivo aproximar as pessoas do 
campo em seu escopo principal. Passeios ciclísticos nas categorias Turismo e Rally são as propostas para essa aproximação. Apresenta suas dimensões e 
alcance, os patrocinadores: AMIPA – Associação Mineira de Produtores de Algodão, APROSOJA – Associação dos Produtores de Soja e Milho; Os Co-
realizadores: Prefeitura de Uberaba – PMU e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEDEC; Geopark de Uberaba – Terra de Gigantes; e o 
COMTUR – Conselho Municipal de Meio Ambiente; Os apoiadores: TV Integração; Rio Quente Resort; OSAKA; Bollgard II RR Flex; Intacta RR2 PRO e 
CAPEMISA Seguradora. Na oportunidade, solicita apoio dos representantes deste Conselho dentro das instituições que aqui retratam, em especial a 
integração do comércio local. Para tanto solicita a CDL a parceria e intermediação junto a lojas de bicicleta e acessórios esportivos. Além disso fala da 
possibilidade de ser dispostas faixas pelo traçado de frases de efeito que liga essa proposta aos negócios locais, em tons promocionais e de marketing. O 
nome definido para o traçado de cerca de 40 km de Uberaba é trilha do Cerrado. Há premiação para todos os participantes em medalhas, troféus para os 1º 
ao 10º colocado da categoria Rally, sorteio de 4 diárias no Rio Quente Resort, com direito a acompanhante mais duas crianças e R$ 1.000,00 entre todos os 
participantes, além de um custo estimado baixo, em torno de R$ 30 a 35,00 reais para a participação. A prefeitura de Uberaba receberá uma contra partida 
pelo apoio ao projeto, com a destinação de valores a um projeto social que deverá ser indicado pela FUNEL – Fundação Municipal de Esporte e Lazer, e 
será executado por Lorran, parceiro de Humberto no evento. Anne ressalta que o evento já tem financiamento. Alerta a todos da oportunidade de divulgação 
nesse de suas vitrines de negócios. Seguimos o andamento dos trabalhos e passamos a abordar o calendário de eventos. Érika explana sobre o evento da 
entrega de livros do autor Carlos Eduardo Cherem, já mencionado acima, ressalta o dia movimentado em Peirópolis e a necessidade de formalizar esses 
números. Anne relata como será feita a distribuição dos livros e que escolas, bibliotecas, universidades e autoridades que serão contempladas. Aline 
organizará a distribuição desses. Luiz Carlos menciona normativa que determina que bibliotecas tenham 6 livros no mínimo. Anne fará a correção. Seguimos 
a pauta e divulgamos o 1º Festival de Inverno que acontecerá dia 30 e 01 de Junho em Peirópolis, com diversas atrações circenses e musicais, inclusive 
com nomes de destaque no cenário nacional como Paulinho Moska. Érika participa aos membros que não há mais hospedagens disponíveis no local e que o 
evento tem tudo para se tornar um marco no calendário da cidade, e futura atração turística. Segue a pauta com  a leitura do relatório da reunião realizada 
com os Grupos de Trabalho, pelo consultor Marcílio do Sebrae, que segue anexo para a leitura de todos e parâmetro para as providências que devem ser 
tomadas. Érika informa que foi agendada nova reunião com o consultor e coordenadores dos grupos para o dia 25-07, por Heloísa que representa o Sebrae 
também aqui neste conselho. Anne sugere que cada um prepare projetos. E que a partir do diagnóstico feito nos grupos, identificar as prioridades de cada 
um a realizar. Explana que há oportunidade de representar-nos em breve em Brasília, e que nessa agenda pretende alcançar verbas para os melhores 
projetos selecionados. Essa agenda tem data limite, que será no máximo em até 2 meses. Carlos Vitor conta do projeto de revitalização do Memorial Chico 
Xavier e da Mata do Carrinho. Nos fala sobre a tecnicidade necessária para museus contemporâneos e explica como está a contratação da empresa para 
definir esse trabalho. Finaliza reforçando o papel do COMTUR em ajudar na captação de recursos para o devido desenvolvimento desse plano, que é ponto 
fundamental e atrativo para o turismo na cidade. São feitos pedidos de sugestão de pauta para a próxima reunião. Alex e Aline pedem para discutir a 
participação do Convention e Visitors Bureau, já que não está tendo representatividade, com a possível retirada da lista de membros. Fúlvio explica os 
andamentos que tem realizado em reuniões e no amadurecimento de atores diretamente interessados na reativação desse. Representantes da SEMAM, 
Jean e Arielle solicitam que conste também na próxima pauta os projetos que apresentarão sobre a Mata do Carrinho. A leitura da ata em próxima reunião e 
sua aprovação substitui a assinatura da mesma pelos membros do COMTUR. Encerra-se esta às 12:00 horas. Érika Cunha, Secretária Executiva do 
COMTUR redige esta ata, que lida e aprovada será publicada. 
 
 

ATOS OFICIAIS P.M.U 

C.P.L 

 
AVISO DE ALTERAÇÃO 

(REPUBLICADO POR ALTERAÇÕES DE DATAS) 
 

EDITAL RESUMIDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2018 
 
Objeto - Contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas (reserva, marcação, remarcação, emissão, endosso e 
reembolso de passagens aéreas domésticas, com taxa de desconto pré-fixada, no território nacional), em atendimento à Secretaria  Municipal de 
Administração, Secretaria  Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Secretaria  Municipal de Educação, Secretaria  Municipal de 
Saúde e Secretaria  Municipal de Meio Ambiente, conforme especificações constantes no ANEXO I que acompanha este Edital. 
 
Prazo de prestação dos serviços - 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado se houver interesse do Município e previsão legal, com início a partir 
da assinatura do Termo de Contrato de Fornecimento. 
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