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Prefeitura alerta sobre 
proliferação do Aedes aegypti 

População do mosquito transmissor da dengue e da febre 
chikungunya aumenta no verão

Com o calor intenso 
e as chuvas de verão, a 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, alerta a popula-
ção sobre a necessidade 
de se intensificar os cui-
dados básicos para não 
haver proliferação de do-
enças como a dengue e a 
febre chikungunya, am-
bas transmitidas pelo Ae-
des aegypti. 

A proliferação do mos-
quito aumenta nesta 
época do ano por diver-

cuidados e as ações pre-
ventivas. 

Conforme Levanta-
mento do Índice Rápido 
de Aedes aegypti (LIRAa), 
que mede o risco de uma 
epidemia de dengue, 
Brumadinho apresenta 
baixo risco para um sur-
to da doença. No entan-
to, os técnicos da Secre-
taria de Saúde alertam 
que os ovos do mosqui-
to podem sobreviver até 
450 dias em recipientes 
secos. Como são muito 

resistentes, a população 
deve ficar atenta porque, 
com o retorno das chu-
vas e o acúmulo de água, 
os ovos podem eclodir e 
o risco de um novo surto 
aumenta.

Todas as ações refe-
rentes ao controle da 
dengue também são efi-
cientes para a febre chi-
kungunya. A doença 
apresenta característi-
cas semelhantes à den-
gue, mas com de dura-
ção mais prolongada.

Entardecer em Marques | Foto: Marcos Amorim
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sos motivos, dentre os 
quais a maior ocorrência 
de chuvas associada ao 
calor intenso, bem como 
a presença de recipientes 
para armazenamento de 
água e o descarte de lixo 
de forma inadequada.

Dessa forma, ao mes-
mo tempo em que tra-
balha para manter o 
controle da doença no 
município, a Prefeitu-
ra alerta a população so-
bre a necessidade per-
manente em relação aos 
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/TORNA PÚBLICO RATIFICAÇÃO: Inexigibilidade nº01/2015 Processo: 0001/2015, contratação de show artístico 
da Banda Rosa de Saron a se apresentar no dia 19/01/2015 para realização da Festa de São Sebastião: ROSA DE SARON PRODUÇÕES ARTISTICAS 
LTDA ME, no valor de R$ 49.646,00. Antônio Brandão - Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. 053/14, p/ aq. gás GLP e água mineral p/ PMB, c/forn. 
parc. Entrega prop: 28.01.15, às 10:00 hs. Pregão Pres. 060/14, p/ aq. saco plástico p/ lixo, c/ forn. parc. Entrega prop: 28.01.15, às 14:00 hs. Pregão 
Pres. 061/14, p/ aq. mat. med. hosp. p/ SMS, c/forn. único. Entrega prop: 29.01.15, às 09:00 hs. Pregão Pres. 054/14, p/ confecção de impressos 
p/ SMS, c/ forn. unico. Entrega prop: 30.01.15, às 09:00 hs. Editais no site: http:// brumadinho.registrocom.net/. e www.brumadinho.mg.gov.br. 
Inf.:(31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario Mun. Saúde

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Ata da primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo Brumadinho - COTURB, realizado no dia quatorze de janeiro de dois mil 
e quatorze às quatorze horas e trinta e um minuto nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Gover-
nador Valadares, número 75 (setenta e cinco), centro – Brumadinho com a seguinte ordem do dia: a). Leitura da ata da reunião anterior; b). 
Apresentação do Calendário de reuniões COTURB 2014; c). Informes; d). Palavra franca. Dando início a reunião, o Sr. Rodolfo de Oliveira Lacerda, 
Presidente do Conselho, cumprimenta os amigos conselheiros e faz registros de todos, os quais estavam presentes a Sr.ª Antônia de Sena Souza 
representante das Associações Comunitárias, a Sr.ª Andrea Drumond de Sales e o Sr. Gustavo Morais Dias ambos representando as Associações 
Ambientalistas, a Sr.ª Érica Natalia de Sousa representante da Agência de Desenvolvimento Turístico Circuito Veredas do Paraopeba, a Sr.ª Edna 
Geralda da Silva representante das Associações de Artesanato, o Sr. Mauro Ambrósio da Silva Junior representante da EMATER, o Sr. Mauro Pinto 
de Souza representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Sr.ª Sofia Lorena Vargas representante das Associações Ligadas ao Turismo, a 
Sr.ª Marta Gomes de Deus Boaventura representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, e Pedro Henrique da Silva como convidado 
do conselho. Logo após os registros, foi feito a leitura da ata de reunião anterior que dispõe da Programação anual de reuniões ordinárias do 
COTURB para o ano de 2014. Em sequência foi dada apresentação deste calendário, com objetivo de facilitar a programação para efetiva par-
ticipação no mesmo. Pós-apresentação, foi discutido qual local a ser realizado o próximo encontro, Secretaria de Turismo e Cultura ou Câmara 
Municipal. Posto em votação, pela maioria dos votos foi definido que a reunião do dia 11 de fevereiro será realizada na Câmara Municipal de 
Brumadinho. Pós-votação, foram proferidos alguns informes aos amigos conselheiros a respeito do uso desordenado das cachoeiras em espe-
cial a cachoeira de Marques, aonde vem sendo trabalhada uma ação conjunta da Policia Militar, a Defesa Civil, Secretaria de Turismo e Cultura, 
Meio Ambiente, Obras, Planejamento, e a comunidade local intervindo em diminuir ações de “vandalismo que não estão dentro dos nossos 
perfis de turistas, resultando também num plano de manejo, para perfeita e segura utilização das cachoeiras. Inclusive foi feito uma intervenção 
por parte do Meio Ambiente e Policia Militar referente a pesca ilegal em local proibido na localidade de “Toca de Cima” uma vez que o período 
de piracema está em vigor, afirma Gustavo Morais Dias representante das Associações Ambientalistas. Após os informes, Andréia salienta que 
cada vez mais o turismo vem se destacando como uma das mais importantes atividade econômica em nossa região. Com a aproximidade dos 
eventos da copa do mundo, essa tendência tende aumentar, afirma. Partindo dessa preocupação, Mauro representante da EMATER afirma que 
devemos desenvolver políticas públicas e ações objetivas. Desta forma, foram apresentadas observações e demandas, vindas não apenas por 
parte de turistas e visitantes, como também dos moradores locais, representando em sua maioria, intervenções de infra estrutura e serviços de 
apoio, proporcionando um turismo mais seguro durante sua estadia em nossa região.
Dentre as ações discutidas estão:
•Melhoria e reparo de iluminação em locais de grande circulação de pessoas.
•O aumento efetivo de policiamento nas ruas tanto em Brumadinho quanto região.
•Melhoria visual urbanística dos portais de entrada da cidade, em especial a acessibilidade das mesmas.
•Implantação de placas para otimizar a sinalização turística de Brumadinho e região.
•Espaço para exposição de artesanato local.
Após esses levantamentos, foi acordado por todos conselheiros presentes que devido o desenvolvimento do turismo da região e toda sua 
complexidade, primeiramente devemos colocar prioridade dentre essas solicitações, colocando-as em ofícios e encaminhando-as ao prefeito 
Antonio Brandão.  Entretanto, Rodolfo sugere uma reunião extraordinária para o dia 21 de Janeiro às 14h00min nesta secretaria, com pauta para 
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formalização desses ofícios, podendo assim ser encaminhada ao prefeito. Dada definição da reunião, Rodolfo faz as considerações finais decla-
rando o término desse encontro.  Não tendo mais nada a declarar, eu Rodolfo Lacerda lavrei a ata que segue assinado por todos.

Ata da primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Turismo Brumadinho - COTURB, realizado no dia vinte e um de janeiro de dois 
mil e quatorze às quatorze horas e seis minutos nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador 
Valadares, número 75 (setenta e cinco), centro – Brumadinho. Em primeiro momento Rodolfo cumprimenta os amigos conselheiros e faz re-
gistro dos mesmos, aos quais estavam presentes a Sr.ª Antônia de Sena Souza representante das Associações Comunitárias; a Sr.ª Sofia Lorena 
Vargas representante das Associações Ligadas ao Turismo, a Sr.ª Andrea Drumond de Sales e o Sr. Gustavo Morais Dias ambos representando as 
Associações Ambientalistas; a Sr.ª  Érica Natalia de Sousa representante do Circuito Veredas do Paraopeba; a Sr.ª Edna Geralda da Silva represen-
tante das Associações de Artesanato; a Sr.ª Marta Gomes de Deus Boaventura representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura; o Sr. 
Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal de Vereadores; o Sr. Mauro Ambrósio da Silva Junior representante da EMATER e 
os convidados do conselho Juliana Gazzinelli  e Pedro Henrique. Logo após os registros, foi feita a leitura da ata de reunião anterior que dispõe 
de algumas necessidades emergenciais de intervenções no município, contribuindo para o aumento do desenvolvimento do turismo na região.  
Logo em seguida, foram discutidas e justificadas cada uma destas propostas, para que assim possam ser encaminhadas ao prefeito Sr. Antônio 
Brandão.
1.Ampliar a capacidade de iluminação em locais de grande circulação de pessoas
Possibilitando uma maior visibilidade e segurança nas pessoas que trafegam por estes locais.
2.Placas de Sinalização Turística
Tem finalidade de orientar os expressivos fluxos turísticos que se dirigem a cidade de Brumadinho e entorno devido suas diversas potencialida-
des e atrati vos da região.
3.Implantação do Projeto Olho Vivo
Afim de monitorar e acompanhar atividades e a circulação de pessoas em diversos pontos do município e região, auxiliando o policiamento, 
aumentando assim, a segurança e integridade de nossas comunidades, turistas e visitantes 
4.Portais de Entrada
Melhoria visual urbanística dos portais de entrada da cidade, em especial a acessibilidade das mesmas, destacando suas vocações.
Casa Branca, Piedade do Paraopeba e Sede.
5.Espaço para exposição de artesanato em Brumadinho
Necessidade de espaço para venda, comercialização e promoção dos artesanatos, doces, quitandas e demais produções, além de equipamentos 
de alimentação, hospedagem, receptivos e atrativos do município.
Após discursão das propostas, Rodolfo afirma que irá formalizar tais ofícios e logo em seguida encaminha-los ao Governo, colocando-se o Con-
selho Municipal de Turismo a disposição deste e Secretarias constituintes para o esclarecimento destas, e demais solicitações, a fim de colaborar 
e contribuir com o desenvolvimento e crescimento do Município de Brumadinho. Não tendo mais nada a declarar, eu Rodolfo de Oliveira Lacer-
da, lavrei a ata que segue assinada por todos.

Ata da segunda reunião extraordinária do Conselho Municipal de Turismo Brumadinho - COTURB, realizado no dia trinta de janeiro de dois mil 
e quatorze às quatorze horas e onze minutos nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador 
Valadares, número 75 (setenta e cinco), centro – Brumadinho. Em primeiro momento, Rodolfo cumprimenta os amigos conselheiros, seguido 
da apresentação da pauta de reunião que dispõe da apresentação do Plano de Trabalho do Circuito Veredas do Paraopeba para o ano de 2014, 
a fim de formalizar convênio com a Prefeitura Municipal de Brumadinho. Pós apresentação, Rodolfo passa palavra para Érica Natália de Souza, 
Gestora do Circuito Veredas do Paraopeba que inicia-se sua fala fazendo apresentação do Circuito Veredas do Paraopeba como uma política de 
regionalização do turismo de Minas Gerais, onde atualmente fazem parte deste circuito 15 municípios que estão no entorno de Brumadinho. 
Logo em seguida Érica apresenta o Plano de trabalho – Brumadinho 2014 aos amigos conselheiros, apresentando-lhes metas e ações para o ano 
em exercício tais como:
•Implantação do “Projeto Veredas Caminhos Limpos em Brumadinho” que consistem em ações para manter a cidade limpa e incentivo à recicla-
gem do lixo, inserindo lixeiras nos pontos turísticos
•Qualificação Profissional referente ao trade turístico
•Sensibilização e mobilização para criação da Rede de Empresários em municípios que ainda não possuem.
•Fomentar a implantação do Projeto “Cinturão Verde” que consistem em ações que visam a diminuição de poluente na atmosfera.
•Orientação e criação de novos centros de atendimentos turísticos.
•Promover um Intercâmbio Cultural, Gastronômico e Turístico entre os municípios que fazem parte do Circuito Veredas do Paraopeba.
Logo após a apresentação, o mesmo foi posto em votação cujo qual foi aprovado pela maioria dos membros do conselho. Pós aprovação do 
plano, Érica passa a palavra para a Sr. Marta, Secretária de Turismo e Cultura, que com muito entusiasmo comunica aos amigos conselheiros, que 
o próprio município irá fornecer recurso para a implementação do projeto de placas de sinalização com previsão de instalação antes mesmo da 
Copa do Mundo otimizando assim, a sinalização turística de Brumadinho e região. Após dar a notícia, todos amigos conselheiros presentes fa-
zem uma salva de palmas em agradecimento a Sr.ª Marta e ao Circuito Veredas do Paraopeba sendo representado pela Sr.ª Érica Natália de Souza 
e em especial ao Prefeito Sr. Antônio Brandão que firma compromisso com esse projeto que a tanto tempo sonhamos em realiza-lo, afirmam. 
Para aumentar ainda mais a satisfação dos membros do conselho, Marta informa que já estamos trabalhando num guia turístico de Brumadinho 
e que pretendemos finaliza-lo antes mesmo da Copa. Logo após os informes, Rodolfo faz as considerações finais declarando o término desse 
encontro. Não tendo mais nada a declarar, eu Rodolfo Lacerda lavrei a ata que segue assinado por todos.



Brumadinho, 14 de janeiro de 2015 Página 4 de 10Diário Oficial de Brumadinho - Edição 349

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
BRUMAD INHO

Ata da segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo Brumadinho - COTURB, realizado no dia onze de fevereiro de dois mil e 
quatorze às quatorze horas e dezenove minutos nas dependências da Câmara Municipal de Brumadinho, Praça de Paz Carmem de Oliveira, SN 
– São Conrado, com a seguinte ordem do dia: a). Leitura da ata da reunião anterior; b). Informes; c). Mapa Turístico e Cultural de Brumadinho; c). 
Palavra franca. Dando início ao encontro, Rodolfo cumprimenta os amigos conselheiros, aos quais estavam presentes, a Sr.ª Andrea Drummond 
de Sales e Gustavo Morais Dias, ambos representando das Associações Ambientalistas, o Sr. Marcos Luiz de Aguiar representante da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, a Sr.ª Antônia de Sena Souza representante das Associações Comunitárias, o Sr. Márcio André Rodrigues repre-
sentante das Associações Comerciais, a Sr.ª Marcélia Gomes de Deus representante da Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª Érica Natália de 
Souza  representante da Agência de Desenvolvimento Turístico do Circuito Veredas do Paraopeba, o Sr. Hideraldo Rogério Santana representan-
te da Câmara Municipal de Vereadores, o Sr. Francisco Marques de Freitas Guimarães representante das Associações Ligadas ao Turismo e Pedro 
Henrique da Silva como convidado do conselho. Logo em seguida, Rodolfo faz a leitura da ata de reunião anterior, que dispõe da apresentação e 
aprovação do Plano de Trabalho Brumadinho 2014 do Circuito Veredas do Paraopeba. Feito a leitura, Rodolfo passa alguns informes em relação a 
ações que estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura em especial o Levantamento da Oferta Turística – INVTUR, bem 
como o andamento do mesmo, para fins de planejamento, gestão e promoção da atividade turística em nosso município e a elaboração de um 
mapa turístico cultural. Prosseguindo, Rodolfo faz apresentação do protótipo do Mapa Turístico Cultural de Brumadinho 2014 aos conselheiros, 
para avaliação e sugestões de possíveis mudanças, ressaltando que este mapa tem como objetivo, prestar informações turísticas sobre deter-
minados atrativos da região, bem como orientar o turista em seu deslocamento. Em seguida, foram feitas observações para melhor adequação 
e apresentação do mapa. Dadas observações foi colocado em votação para aprovação ou não deste mapa, cujo qual foi aprovado pela maioria 
dos membros do conselho. Em seguida, Rodolfo faz as considerações finais declarando o término desse encontro. Não tendo mais nada a decla-
rar, eu Rodolfo Lacerda lavrei a ata que segue assinado por todos.

Ata da terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo Brumadinho - COTURB, realizado no dia onze de março de dois mil e qua-
torze às quatorze horas e seis minutos, nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Valadares, 
75 – centro, Brumadinho, com a seguinte ordem do dia: a). Leitura da ata da reunião anterior; b). Inventário da Oferta Turística – INVTUR; c). 
Informes; c). Palavra franca. Dando início a reunião, Rodolfo cumprimenta os amigos conselheiros, aos quais estavam presentes, a Sr.ª Andrea 
Drummond de Sales e Gustavo Morais Dias, ambos representando das Associações Ambientalistas, a Sr.ª Lenice Neves Guimarães represen-
tante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Sr.ª Antônia de Sena Souza representante das Associações Comunitárias, o Sr. Márcio André 
Rodrigues representante das Associações Comerciais, a Sr.ª Kelly Teresinha de Pinto representante da Secretaria Municipal de Educação, o Sr. 
Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal de Vereadores, o Sr. Francisco Marques de Freitas Guimarães e a Sr.ª Sofia Lorena 
Vargas, ambos  representando das Associações Ligadas ao Turismo, a Sr.ª Edna Geralda da Silva, representante das Associações de Artesanato, o 
Sr.ª Mauro Ambrósio da Silva Junior representante da EMATER, o Sr. Mauro Pinto de Souza representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
e os convidados do conselho, Pedro Henrique, Mônica Murta e Ernane Santos. Logo em seguida, Rodolfo faz a leitura da ata de reunião anterior, 
que dispõe da apresentação e aprovação do mapa Turístico Cultural de Brumadinho. Pós leitura, Rodolfo alinha algumas informações junto aos 
conselheiros, referente ao andamento dos projetos de placas de sinalização turística e inventário, o qual se encontra na fase de registros e levan-
tamento de atrativos naturais e culturais. Ressalta ainda que, daqui alguns dias teremos condições de informar, qual a quantidade de serviços e 
equipamentos de apoio existentes no município de Brumadinho, afirma. Aproveitando a ocasião Sofia, fala do edital do Ministério da Cultura, 
com objetivo de selecionar trabalhos artísticos culturais para apresentação, no intuito de difundir a riqueza cultural brasileira nos períodos dos 
jogos da copa. Salienta também que essa e uma grande oportunidade de mostrarmos nossa cultura através da prática do artesanato local. Após 
os informes, Rodolfo comunica aos amigos conselheiros sobre o 2° Seminário de Turismo de Brumadinho, a realizar-se nos dias 10 e 11 de abril 
no INHOTIM, com objetivo de elaborarmos um plano de desenvolvimento da atividade turística em nosso município. Além disso, o evento con-
tará também com diversas palestras e debates, envolvendo planejamento, políticas públicas e ações de fomento a atividade turística, e que a 
participação do conselho e toda rede de empresários de Brumadinho, é de suma importância para o efetivo desenvolvimento dessa atividade, 
afirma. Após estender o convite aos amigos conselheiros Rodolfo faz as considerações finais declarando o término desse encontro. Não tendo 
mais nada a declarar, eu Rodolfo Lacerda lavrei a ata que segue assinado por todos.

Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizado no dia vinte e quatro de março de dois mil 
e quatorze às quatorze horas e onze minutos nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Vala-
dares, número 75 (setenta e cinco), centro – Brumadinho, com a seguinte ordem do dia: a). Apresentação e aprovação do Plano Municipal de Tu-
rismo de Brumadinho 2014. b) Palavra franca. Dando início a reunião, Rodolfo cumprimenta os amigos conselheiros e faz registro dos mesmos, 
aos quais estavam presentes: a Sr.ª Andrea Drummond de Sales e Gustavo Morais Dias, ambos representando das Associações Ambientalistas, o 
Sr. Marcos Luiz de Aguiar representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Sr.ª Marcélia Gomes de Deus representante da Secretaria 
Municipal de Educação, a Sr.ª Érica Natália de Souza  representante da Agência de Desenvolvimento Turístico Circuito Veredas do Paraopeba, 
o Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal de Vereadores, o Sr. Mauro Ambrósio da Silva Junior representante da 
EMATER, a Sr.ª Marta Gomes de Deus Boaventura representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura; a Sr.ª Edna Geralda da Silva repre-
sentante da Associação de Artesanato e Pedro Henrique da Silva como convidado do conselho. Em seguida, Rodolfo faz com a apresentação do 
Plano Municipal de Turismo, salientando que que este Plano foi adequado as necessidades atuais de Brumadinho no âmbito do Turismo, cujo o 
objetivo é orientar os gestores municipais no planejamento de programas, projetos e ações que promovam o desenvolvimento do turismo em 
nosso município. Logo após a apresentação, o mesmo foi posto em votação cujo qual foi aprovado por unanimidade pelos membros do conse-
lho. Após a aprovação, passa-se para a palavra franca, onde não houve nenhuma manifestação. Rodolfo faz as considerações finais declarando 
o término desse encontro. Não tendo mais nada a declarar, eu Rodolfo Lacerda lavrei a ata que segue assinado por todos.
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Ata da quarta reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo Brumadinho - COTURB, realizado no dia oito de abril de dois mil e quatorze 
às quatorze horas e dezoito minutos, nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Valadares, 
75 – centro, Brumadinho, com a seguinte ordem do dia: a). Leitura da ata da reunião anterior; b). Informes; c). Metodologia Participativa do 
Seminário de Turismo; c). Palavra franca. Dando início a reunião, Rodolfo cumprimenta os amigos conselheiros e faz registro dos mesmos, aos 
quais estavam presentes: a Sr.ª Andrea Drummond de Sales e o Sr. Gustavo Morais Dias, ambos representando as Associações Ambientalistas, o 
Sr. Mauro Ambrósio da Silva Junior representante da EMATER, o Sr. Mauro Pinto de Souza representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
o Sr. Bruno Heison Pereira Campos representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,  a Sr.ª Érica Natalia de Sousa representante do Cir-
cuito Veredas do Paraopeba, o Sr. Marcos Luiz de Aguiar representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o convidado do conselho, 
Pedro Henrique. Logo em seguida, Rodolfo faz a leitura da ata de reunião anterior, que dispõe do estágio atual do Inventário da Oferta Turística 
de Brumadinho. Pós leitura, é repassado algumas informações junto aos conselheiros, referente ao II Seminário de Turismo a realizar se no dia 
10 de abril, salientando a importância da participação do COTURB nos trabalhos do seminário, pois será um momento importante de interagir 
com diversos representantes da cadeia produtiva do turismo do nosso município. Além disso, o evento contará com diversas palestras e de-
bates, envolvendo planejamento, políticas públicas e ações de fomento a atividade turística, onde toda participação, é de suma importância 
para o efetivo desenvolvimento dessa atividade. Ressalta ainda que este seminário terá um momento participativo, visando abordar questões 
técnicas, compartilhando experiências reais na busca de soluções que dependem do coletivo para um resultado produtivo e de qualidade. Essa 
metodologia participativa irá acontecer em dois dias, informa Rodolfo Lacerda. No primeiro dia será apontado os problemas e no segundo dia 
iremos ter que propor possíveis soluções para tais problemas. Serão realizadas várias rodadas de conversação com a finalidade de promover o 
desenvolvimento de cada grupo representando o elo entre as ações das diversas áreas de discussão. Desse modo, prosseguiremos com a elabo-
ração do Plano de Desenvolvimento Turístico do Município de Brumadinho, afirma. Após alinhar as informações junto ao conselho, Rodolfo faz 
as considerações finais declarando o término desse encontro. Não tendo mais nada a declarar, eu Rodolfo de Oliveira Lacerda lavrei a ata que 
segue assinado por todos.

Ata da quinta reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo Brumadinho - COTURB, realizado no dia treze de maio de dois mil e quatorze 
às quatorze horas e trinta e nove minutos, nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Vala-
dares, 75 – centro, Brumadinho, com a seguinte ordem do dia: a). Leitura da ata da reunião anterior; b). Release do II Seminário de Planejamento 
do Turismo de Brumadinho; c). Informes (PRONATEC, Festival Arte & Gastrô); c). Palavra franca. Dando início a reunião, Rodolfo cumprimenta os 
amigos conselheiros e faz registro dos mesmos, aos quais estavam presentes: a Sr.ª Sofia Lorena Vargas representando as Associações Ligadas 
ao Turismo; a Sr.ª Edna Geralda da Silva representando as Associações de Artesanato; a Sr.ª Marcélia Gomes de Deus representando a Secretaria 
Municipal de Educação; o Sr. Gustavo Morais Dias, representando as Associações Ambientalistas, o Sr. Márcio André Rodrigues representando 
as Associações Comerciais e o convidado do conselho Pedro Henrique. Logo em seguida, Rodolfo faz a leitura da ata de reunião anterior, que 
dispõe da Metodologia Participativa do II Seminário de Planejamento do Turismo em Brumadinho. Pós leitura, Rodolfo salienta que o evento 
foi produtivo e que atingiu nossas expectativas tendo a presença de diversos representantes do turismo contribuindo com informações e 
observações para a construção do Plano de Desenvolvimento Turístico do município de Brumadinho. Em seguida, Gustavo, representante das 
Associações Ambientalistas, reforça que o evento foi bom e que é importante ter mais eventos como este sugerindo que os próximos, tenham 
mais tempo para trabalhos participativos e/ou oficinas pois são dessas atividades que absorvemos informações para se trabalhar o desenvol-
vimento do turismo em nosso município. Tomando a fala, Sofia representante da Associações Ligadas ao Turismo salienta que este trabalho 
participativo foi de suma importância para a comunidade, pois foram ouvidas críticas e sugestões, o que faz com que as pessoas se sintam 
inseridas no planejamento. Aproveitando a ocasião, Rodolfo apresenta aos conselheiros os apontamentos gerados nas oficinas do seminário 
referente aos problemas e possíveis soluções levantadas pelos participantes, salientando que nosso próximo passo será promover audiências 
públicas para tornar mais visível esse processo, analisando e validando as informações resultando na atualização do Plano Municipal de Turismo. 
Prosseguindo com a pauta de reunião, Rodolfo informa aos conselheiros sobre evento Arte & Gastrô que já está em fase de planejamento e que 
já tem suas datas definidas sendo 08, 09 e 10 de agosto em Casa Branca. Em seguida, Sofia pergunta como será a participação dos artesãos nesse 
evento. Em resposta, Rodolfo afirma que primeiramente será necessária uma reunião com os artesãos, pois trata-se de um evento novo com 
uma proposta nova. Prosseguindo com as informações, Rodolfo comunica que deram início as aulas dos cursos do PRONATEC, sendo os cursos 
de Inglês, Auxiliar Administrativo e Agente de Informações Turísticas. Salienta também que, ainda restam vagas para o curso de “Organizador de 
Eventos”, a começar no dia 02 de junho e que as inscrições estão sendo feita através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Aproveitando 
a ocasião, Gustavo informa aos conselheiros, que deu se início o processo de inventariação dos bens materiais e imateriais como as manifes-
tações culturais fazendo registro das mesmas, e que isso resulta em pontuação para o repasse do ICMS Cultural, fomentando assim o turismo 
cultural de nosso município. Dada as informações, Sofia com muito entusiasmo informa aos amigos conselheiros que o artesanato “Boneco 
Congadeiro Capitão” da Associação de Marinhos foi aprovado no edital do Ministério da Cultura referente ao projeto “Vitrines Culturais”, que tem 
como objetivo selecionar trabalhos artísticos culturais para comercialização durante os jogos da Copa do Mundo 2014. Reforça ainda, que esta 
foi uma grande conquista para o município e para a Associação Verde Marinhos, de termos uma de nossas identidades culturais apresentada ao 
mundo, e que acredita ser este, o primeiro passo para difundirmos nossa cultura através do artesanato. Após as saudações do conselho, Rodolfo 
faz as considerações finais declarando o término desse encontro. Não tendo mais nada a declarar, eu Rodolfo de Oliveira Lacerda lavrei a ata que 
segue assinado por todos. 

Ata da sexta reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo Brumadinho - COTURB, realizado no dia dez de junho de dois mil e quatorze as 
quatorze horas e onze minutos, na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Valadares, 75 – centro, Brumadinho, 
com a seguinte ordem do dia: a). Leitura da ata da reunião anterior; b). Apresentação do Plano de Contingência de Brumadinho; c). PRONATEC; 
c). Palavra franca. Dando início a reunião, Rodolfo cumprimenta os amigos conselheiros e faz registro dos mesmos, aos quais estavam presentes: 
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a Sr.ª Sofia Lorena Vargas representando as Associações Ligadas ao Turismo, a Sr.ª Andrea Drummond de Sales e Gustavo Morais Dias ambos 
representando as Associações Ambientalistas, a Sr.ª Kelly Terezinha Pinto França representando a Secretaria Municipal de Educação e o convida-
do do conselho Pedro Henrique. Logo em seguida, Rodolfo faz a leitura da ata de reunião anterior, que dispõe de um “release” do Seminário de 
Planejamento do Turismo de Brumadinho realizado no mês de abril. Após leitura, Rodolfo apresenta aos conselheiros, o Plano de Contingência 
de Brumadinho durante os jogos copa, que tem como objetivo definir e organizar as ações a serem executadas pelo órgão público e parceiros 
existentes no município como Policia Civil, Corpo de Bombeiros, Rádios e outros.  Além disso, esse plano permite condições necessárias para o 
pronto atendimento às emergências e urgências do município, definindo os fluxos de atendimento, o que permiti realizarmos ações rápidas e 
seguras, afirma. Em seguida Sofia representante das Associações Ligadas ao Turismo, salienta a importância desse material ser disponibilizado 
as comunidades para que a mesma venha ter conhecimento do que fazer e onde recorrer quando deparado com situações de emergências. 
Após apresentação do plano, Rodolfo informa que os cursos do PRONATEC terão um recesso de trinta dias, devido os jogos da copa, pois não 
haverá transporte escolar durante esse período e não há transporte público no período da noite para os alunos que residem no interior. Salienta 
também que a Secretaria de Turismo e Cultura está em processo de pactuação de novos cursos na área de turismo para o 2° semestre deste ano, 
e que esta é uma grande oportunidade de jovens e adultos se qualificarem para o mercado de trabalho. Dadas as informações, os conselheiros 
presentes reforçaram que as entidades integrantes deste conselho, tem sido pouco participativa e que isso impede de avançarmos em nossos 
trabalhos. Rodolfo faz as considerações finais declarando o término desse encontro. Não tendo mais nada a declarar, eu Rodolfo de Oliveira 
Lacerda lavrei a ata que segue assinado por todos. 

Ata da sétima reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizado no dia quinze de julho de dois mil e qua-
torze as quatorze horas e dezenove minutos, na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Valadares, 75 – centro, 
Brumadinho, com a seguinte ordem do dia: a). Leitura da ata da reunião anterior; b). Informes; c). Roteiros Turísticos em desenvolvimento; c). 
Apresentação da proposta de trabalho, “Diagnóstico dos empreendimentos turísticos e pesquisa sobre o comportamento do turista" no muni-
cípio de Brumadinho; d). Palavra Franca. Dando início a reunião, Rodolfo cumprimenta os amigos conselheiros e faz registro dos mesmos, aos 
quais estavam presentes: o Sr. Marcos Luiz de Aguiar representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Sr. Mauro Ambrósio da Silva 
Junior representante da EMATER, a Sr.ª. Marcélia de Deus representante da Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª. Érica Natália de Souza repre-
sentante da Agência de Desenvolvimento Circuito Veredas do Paraopeba, a Sr.ª. Andrea Drummond Sales e o Sr. Gustavo Morais Dias ambos re-
presentando as Associações Ambientalistas, a Sr.ª Rosemilda Fontes de Paula representando a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos,  
as Consultoras do SEBRAE Carmen de Almeida Naves e Nayara Morais Bernardes, e os convidados do conselho Pedro Henrique, Simônia Luzia 
Maia, e Maria Gorette de Souza Trigueira. Logo em seguida, Rodolfo faz a leitura da ata de reunião anterior, que dispõe sobre a apresentação do 
Plano de Contingência de Brumadinho. Após a leitura, Rodolfo apresenta a Sr.ª. Rosemilda Fontes de Paula aos conselheiros, como a nova re-
presentante titular indicada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos substituindo o Sr. Bruno Heison Pereira Campos. Em seguida, 
Rodolfo comunica aos conselheiros, que as informações para a construção do material gráfico estão em desenvolvimento com o departamento 
de comunicação e que em breve este material estará disponível. Salienta também, que as placas de sinalização turística estão em processo de 
licitação na Secretaria de Obras, e que o próximo passo será promover o edital. Completando Gustavo salienta que durante todo o processo de 
licitação, caso não ocorra nada de errado, esse processo pode ser liberado em até 60 dias afirma. Aproveitando a ocasião, Andrea representante 
das Associações Ambientalistas, pergunta ao Sr. Rodolfo a respeito do Festival Arte & Gastrô, se realmente o evento vai acontecer ou não. Em 
resposta, Rodolfo informa que está aguardando resposta da Secretaria de Governo, e assim que tiver um posicionamento irá informa-los. Mauro 
representante da EMATER, apresenta uma proposta de trabalho referente a mudança da atual feira da avenida principal (Bananal) para a proprie-
dade da agricultura, localizada em frente a Quadra Municipal de Esportes. Além de ser um local amplo, de fácil acesso e com estacionamento, 
sua localização é privilegiada por estar próximo ao complexo de eventos e poliesportivo de Brumadinho, e a caminho de quem visita ao INHO-
TIM. Além disso, com esse novo espaço, queremos construir um “empório” não somente para comercialização de produtos de nosso município, 
como também um espaço para apresentação de atrações culturais. Este projeto irá incluir todas as secretarias e diversas associações. Dadas as 
informações, Rodolfo passa a palavra para Sr.ª. Carmen de Almeida Naves Consultora do Sebrae para apresentação da proposta de trabalho afim 
de ser desenvolvida com a Prefeitura de Brumadinho. Tomando a palavra, a Sr.ª Carmen cumprimenta a todos presentes, e salienta que a alguns 
anos o Sebrae vem atuando em diversas ações em parceria com o município, em especial no fomento dos equipamentos e serviços do segui-
mento de Turismo que teve seu início em meados de 2006. Esclarece que neste momento o Sebrae está trazendo uma proposta de trabalho 
de pesquisa de perfil sobre os comportamentos dos turistas que visitam município de Brumadinho. Salientou ainda que nesses últimos anos o 
INHOTIM tem sido grande indutor do fluxo de turistas, mas que o município também possui outros atrativos, entre eles naturais, culturais, histó-
ricos, religiosos, de aventura, além de uma gama de serviços e equipamentos de turismo de qualidade. Por esta razão, o Sebrae apresenta esta 
proposta, afim de possibilitar conhecer qual o tipo de turista tem procurado cada região do município, identificando suas preferências. Dada 
uma breve explicação da proposta de trabalho, a Sr.ª Carmen passa a palavra para a Senhorita Nayara Morais Bernardes que descreve as etapas 
e técnicas desta pesquisa. Com a palavra, Nayara saúda a todos os conselheiros parabenizando-os pela existência de um conselho de turismo 
em Brumadinho, pois se tratando de “turismo”, poucos são os municípios que tem uma estância de governança comprometida com as políticas 
públicas de desenvolvimento do turismo na região, afirma. Dando continuidade, Nayara salienta que o objetivo deste trabalho não é apenas 
conhecer a percepção e impressões dos turistas sobre o município e os atrativos mas também, identificar os pontos fortes e fracos da cadeia pro-
dutiva local. Sobre a metodologia deste trabalho, será realizado um levantamento qualitativo e quantitativo de percepções dos principais agen-
tes do Sebrae, através de aplicação de questionário, entrevistas estruturadas com os agentes identificados para conhecimento das atividades e 
suas relações; e entrevistas pessoais em profundidade com os principais agentes no intuito de conhecer suas percepções sobre as relações da 
cadeia produtiva local e principalmente com os turistas. Completando a fala da Senhorita Nayara, a Sr.ª Carmen salienta que este trabalho será 
de grande importância quando tivermos as informações demográficas, socioeconômicas e a principal motivação do turista no município, onde 
serão apresentadas as informações georeferenciadas que evidenciarão os fluxos de turistas para cada território (região) e que isso possibilitará 
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reconhecer o tipo de turista que tem visitado determinada região do município e o que tem de equipamento e serviço a oferecer em tal região. 
O resultado deste estudo vai proporcionar um mapeamento do fluxo de turistas em todas regiões, proporcionando direcionar planos e ações 
específicas para cada uma destas. Questionada sobre “valores”, a Sr.ª Carmen informa que o valor total deste projeto é de R$ 43.100,00, sendo 
80% deste valor a cargo do Sebrae restando somente 20%, equivalente a R$ 15.000,00. Ouvida a proposta de trabalho apresentada pelo Sebrae, 
Rodolfo coloca para aprovação do Conselho Municipal de Turismo, onde foi aceita e aprovada pelos conselheiros presentes. Dada por encerrada 
a votação, Rodolfo salienta que o próximo passo será constituir um documento formal em nome do Conselho Municipal de Turismo – COTURB 
e da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura solicitando a viabilização de recurso para o direcionamento desta ação dentro do município. Não 
havendo mais nenhuma dúvida ou pergunta, Rodolfo faz as considerações finais declarando o término desse encontro. Não tendo mais nada a 
declarar, eu Rodolfo de Oliveira Lacerda lavrei a ata que segue assinado por todos. 

Ata da oitava reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizado no dia doze de agosto de dois mil e 
quatorze as quatorze horas e dezesseis minutos, nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador 
Valadares, 75 – centro, Brumadinho, com a seguinte ordem do dia: a). Leitura da ata da reunião anterior; b). Informes Gerais; c). Apresentação do 
Mapa Turístico; d). Apresentação do regulamento de participação do guia; e). Palavra Franca. Dando início a reunião, Rodolfo cumprimenta os 
amigos conselheiros e faz registro dos mesmos, aos quais estavam presentes: a Sr.ª. Marcélia de Deus representante da Secretaria Municipal de 
Educação, a Sr.ª Rosemilda Fontes de Paula representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos,  a Sr.ª Marta Gomes de Deus Boa-
ventura representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Sr.ª. Andrea Drummond Sales e o Sr. Gustavo Morais Dias ambos represen-
tando as Associações Ambientalistas, o Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal de Brumadinho, o Sr. Mauro Ambrósio 
da Silva Junior representante da EMATER e o convidado do conselho Pedro Henrique. Em seguida, Rodolfo faz a leitura da ata da reunião ante-
rior, que dispõe da apresentação da proposta de trabalho do SEBRAE, referente ao Diagnóstico dos empreendimentos turísticos e pesquisa so-
bre o comportamento do turista no município de Brumadinho. Após a leitura da ata, Rodolfo repassa aos conselheiros o ofício SEGOV 2046/2014 
que dispõe da resposta enviada pela Secretaria de Governo referente ao cancelamento do Evento Arte & Gastrô 2014. Dando continuidade aos 
informes a Sr.ª. Marta representante da Secretaria de Turismo e Cultura comunica aos conselheiros que no dia 06 de agosto o SEBRAE através 
da consultora Denise apresentou uma proposta de capacitação para empresários de diversos seguimentos do município, onde esteve presente 
representantes de hotelaria, gastronomia, artesanato, calçados, etc. Prosseguindo com a pauta da reunião, Rodolfo passa a palavra para o Sr. 
Gustavo Morais Dias representante das Associações Ambientalistas e Diretor de Cultura que apresenta o Mapa Turístico Cultural de Brumadinho 
2014 que tem como objetivo prestar informações dos atrativos do município bem como orientar o turista em seu deslocamento. Após a apre-
sentação, foi questionado a elaboração de um material que contemple não somente atrativos naturais e culturais, mas também equipamentos 
e serviços turísticos. Em resposta, Rodolfo salienta que este é apenas um dos materiais promocionais, e que já está sendo desenvolvido em par-
ceria com o Departamento de Comunicação, o Guia Turístico Cultural, material este que cumpre uma das ações do Plano Municipal de Turismo 
de Brumadinho - PMT fomentando os equipamentos, serviços e atrativos do município, bem como estimular o turista e visitante a conhecer 
nossas riquezas e potencialidades turísticas. No entanto, para participar deste Guia Turístico, os equipamentos e serviços de alimentação, hos-
pedagem, atrativos e receptivos, ambos devem ser registrados e regularizados oficialmente com Inscrição Estadual, Municipal, CNPJ, domicilia-
dos em Brumadinho. Após a apresentação do regulamento, o Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal parabeniza a 
Secretaria de Turismo e Cultura pelo brilhante trabalho que vem sendo realizado na atual gestão e sugere que as reuniões do conselho fossem 
itinerantes como por exemplo em atrativos turísticos. Desse modo as ações realizadas pela Secretaria de Turismo e Cultura e Conselho Municipal 
de Turismo se tornarão mais visíveis a comunidade. Aproveitando a ocasião, a Sr.ª. Marcélia de Deus representante da Secretaria Municipal de 
Educação reconhece a importância que se tem o Plano Municipal de Turismo tanto para fins de gestão quanto planejamento e sugere que para 
darmos continuidade nas ações e atividades realizadas neste conselho, façamos um plano de trabalho organizando e definindo prioridades das 
ações a favor do desenvolvimento do turismo no município pelo COTURB. Ouvidas as sugestões, Rodolfo faz as considerações finais ressaltando 
a importância que se tem essa ferramenta de planejamento e que vai encaminhar o Plano Municipal de Turismo para os conselheiros tomarem 
um melhor conhecimento. Não tendo mais nada a declarar, eu Rodolfo de Oliveira Lacerda lavrei a ata que segue assinado por todos.

Ata da nona reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizado no dia quinze de setembro de dois mil e 
quatorze às quatorze horas e dezoito minutos, nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador 
Valadares, 75 – centro, Brumadinho, com a seguinte ordem do dia: a). Leitura da ata da reunião anterior; b). Informes Gerais; c). Planejamento 
das ações do conselho; d). Palavra Franca. Dando início a reunião, Rodolfo cumprimenta os amigos conselheiros e faz registro dos mesmos, aos 
quais estavam presentes: a Sr.ª. Marcélia de Deus representante da Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª. Rosemilda Fontes de Paula represen-
tante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos,  a Sr.ª Érica Natália de Souza  representante da Agência de Desenvolvimento Circuito 
Veredas do Paraopeba, a Sr.ª. Andrea Drummond Sales e o Sr. Gustavo Morais Dias ambos representando as Associações Ambientalistas, o Sr. 
Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal de Brumadinho, o Sr. Mauro Ambrósio da Silva Junior representante da EMATER, 
o Sr. Francisco Marques de Freitas Guimarães representante das Associações Ligadas ao Turismo e o convidado do conselho Pedro Henrique. 
Em seguida, Rodolfo faz a leitura da ata da reunião anterior, que dispõe da apresentação do Mapa Turístico e Cultural de Brumadinho 2014 e o 
Regulamento para participação no Guia Turístico Cultural. Após a leitura da ata, inicia-se o trabalho de construção e planejamento das ações do 
conselho, alinhado ás competências e/ou atribuições do conselho conforme Lei 1.235/2001, Lei 1.285/2002, e Decreto 105/2009, onde iremos 
estabelecer e atualizar ações de como iremos conduzir tais diretrizes. Dentre as ações estabelecidas para o primeiro momento, foi sugerido rever 
os programas do Ministério do Turismo direcionados a Qualificação do Desenvolvimento e da Oferta do Turismo. Foi sugerido também, que to-
dos os conselheiros identificassem os eventos, palestras e encontros relacionados ao turismo para elaboramos um calendário da programação 
dos eventos de interesse do conselho e assim estabelecermos um representante para cada um deles. Aproveitando a ocasião, o Sr. Hideraldo 
representante da Câmara Municipal de Brumadinho reforça a sugestão de realizarmos reuniões itinerantes de modo a promover maior visibili-
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dade das ações que estão sendo realizadas pelo Conselho de Turismo e Secretaria de Turismo e Cultura. Desta forma, concordamos que nosso 
próximo encontro seria realizado em um dos diversos atrativos do nosso município, a ser confirmado junto a pauta do próximo encontro. Após 
aprovação pelos conselheiros, a Sr.ª Érica representante do Circuito Veredas do Paraopeba informa que estará disponibilizando um profissional 
para prestar consultoria técnica ao município referente a organização da documentação para o ICMS Turístico. Dadas as informações, Rodolfo 
faz as considerações finais ressaltando a importância que fará esse nosso planejamento para conduzirmos as ações futuras do conselho. Não 
tendo mais nada a declarar, eu Rodolfo de Oliveira Lacerda lavrei a ata que segue assinado por todos.

Ata da décima reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizada no dia sete de outubro de dois mil e qua-
torze às quatorze horas e vinte e dois minutos, na Biblioteca Comunitária Professora Argemira Gomes em Piedade do Paraopeba, com a seguinte 
ordem do dia: a). Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b). Informes Gerais; c). Planejamento das ações do conselho (continuação); d). 
Palavra Franca. Dando início a reunião, Rodolfo cumprimenta os amigos conselheiros e faz o registro dos mesmos, aos quais estavam presentes: 
a Sr.ª Marta Gomes de Deus Boaventura representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Sr.ª Marcélia de Deus representante da 
Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª Rosemilda Fontes de Paula representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos,  a Sr.ª 
Érica Natália de Souza  representante da Agência de Desenvolvimento Circuito Veredas do Paraopeba, a Sr.ª Edna Geralda da Silva representante 
da Associação de Artesanato, a Sr.ª Andrea Drummond Sales e o Sr. Gustavo Morais Dias ambos representando as Associações Ambientalistas, o 
Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal de Brumadinho, o Sr. Francisco Marques de Freitas Guimarães representante 
das Associações Ligadas ao Turismo, o Sr. Márcio André Rodrigues representante das Associações Comerciais e  convidado do conselho Pedro 
Henrique. Em seguida, Rodolfo faz a leitura da ata da reunião anterior, que dispõe do planejamento das ações do conselho conforme ás compe-
tências e/ou atribuições da Lei 1.235/2001, Lei 1.285/2002, e Decreto 105/2009. Após a leitura e aprovação da ata, Rodolfo passa a palavra para 
a Sr.ª Marta Gomes de Deus Boaventura representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura para dar início aos informes. Com a palavra, 
Marta cumprimenta os amigos conselheiros e informa-lhes de alguns trabalhos e ações que tem sido realizadas pela secretaria em especial o 
Projeto Arte, Samba e Choro que inclui diversas atividades como aulas de pintura em tela, teoria musical, aulas de cavaquinho, violão, percussão 
de samba e flauta transversal. As aulas de pintura em tela estão sendo realizadas na Casa da Cultura e no Centro de Atendimento ao Turista de 
Piedade, já referente as aulas que envolve os instrumentos musicais, estão sendo realizadas na Secretaria de Turismo e Cultura, Casa da Cultura 
e na sede da Banda São Sebastião, afirma. Aproveitando a ocasião, Marcélia representante da Secretaria Municipal de Educação sugere que a 
cada reunião do conselho, o Diretor de Turismo apresente as ações e os trabalhos que a Secretaria de Turismo e Cultura está desenvolvendo, 
pois sendo uma Instância de Governança do município é de suma importância que a secretaria e o conselho estejam alinhados com as ações de 
ambos. Dando continuidade aos informes, Pedro Henrique membro da Secretaria de Turismo e Cultura informa aos conselheiros que a secretaria 
em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, está com a oferta de dois cursos de capacitação aos quais: “Empreenden-
do o Turismo no Espaço Rural” e “A arte de conduzir em trilhas e roteiros” ambos os cursos, são direcionados as pessoas do meio rural associadas, 
direta ou indiretamente a cadeia produtiva do turismo no município. Em contra partida, Andrea representante das Associações Ambientalistas 
pergunta aonde esses cursos estão sendo divulgados. Em resposta, Pedro informa que a divulgação está sendo realizada através do site e rede 
social da prefeitura e nas escolas estaduais de ensino médio do município, pois além dos cursos terem limite de 13 alunos um dos requisitos 
deste curso é que o aluno seja maior de 18 anos. Em seguida, a Sr.ª Érica representante do Circuito Veredas do Paraopeba informa que a insti-
tuição fechou parceria com uma Universidade Federal e que breve estará reunindo com os conselheiros e o empresariado de Brumadinho para 
apresentar os cursos que serão ofertados. Após os informes, Rodolfo distribui o Plano Municipal de Turismo de Brumadinho aos conselheiros 
para dar continuidade ao processo de construção e planejamento das ações do conselho, conforme iniciado na última reunião do dia quinze 
de setembro. Ressalta ainda que além de estabelecer e atualizar ações de como iremos conduzir tais diretrizes, este planejamento resulta no 
fortalecimento de nossa Instância de Governança Municipal. Dando início ao trabalho, uma das ações revisadas, e dada como prioridade para o 
momento foi referente a captação de recursos e investimentos para o setor de turismo. Em seguida, Rodolfo salienta que o próprio ICMS turístico 
é uma forma de capitarmos recursos para investimentos no desenvolvimento do turismo no município, e que devemos zelar pela efetividade 
de nosso Fundo Municipal de Turismo. Completando, a Sr.ª Érica informa que para habilitação do ICMS Turístico 2015, faz se necessário a mo-
vimentação do Fundo Municipal de Turismo ainda este ano com pelo menos uma ação, e que o Turismólogo Adalton do Circuito Veredas do 
Paraopeba estará auxiliando a Secretaria de Turismo e Cultura na organização das ações e documentações para habilitação ao ICMS. Dadas as 
informações, Rodolfo faz as considerações finais ressaltando a importância deste planejamento para conduzirmos as ações futuras do conselho 
a favor do desenvolvimento do turismo no município, e que será de grande ajuda do circuito a disponibilização de um técnico para nos auxiliar 
neste processo. Não tendo mais nada a declarar, eu Rodolfo de Oliveira Lacerda lavrei a ata que segue assinado por todos.

Ata da décima primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizada no dia treze de novembro de 
dois mil e quatorze, às treze horas e treze minutos, na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada rua Governador Valadares, 75 – cen-
tro, com a seguinte ordem do dia: a). Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b). Indicação da nova representante da Secretaria de Turis-
mo e Cultura; c). Apresentação das Dotações Orçamentárias referente ao Fundo Municipal de Turismo; d). Palavra Franca. Dando início a reunião, 
a Vice Presidente do conselho Sr.ª Andrea Drummond cumprimenta a todos os conselheiros e faz o registro dos mesmos, aos quais estavam 
presentes: a Sr.ª Marcélia de Deus representante da Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª Marta Gomes de Deus Boaventura representante da 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Sr.ª Érica Natália Souza representante da Agência de Desenvolvimento Circuito Veredas do Paraope-
ba, a Sr.ª Rosemilda Fontes de Paula representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos, a Sr.ª Sofia Lorena Vargas representante 
das Associações Ligadas ao Turismo, o Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal de Brumadinho, o Sr. Marcos Luiz de 
Aguiar representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Sr. Gustavo Morais Dias representante das Associações Ambientalistas, o Sr. 
Pascoal Moreira Filho representante das Associações de Produtores Rurais, a Diretora de Turismo Karla Talita Silva Linhares e os convidados do 
conselho Sr. Rodolfo de Oliveira Lacerda e Pedro Henrique. Após registro dos conselheiros, a Sr.ª Andrea salienta que com a saída do Presidente 
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Sr. Rodolfo de Oliveira Lacerda, ela sendo a Vice Presidente iria conduzir as ações e os trabalhos desta reunião, mas sugere que marcássemos 
uma reunião extraordinária para o dia 13/11 para elegermos um novo presidente, porém manteríamos os demais representantes da Secretaria 
Executiva do COTURB sendo composta por Vice presidente e o Secretário do conselho. Estando todos de acordo, Andrea faz a leitura da ata da 
reunião anterior que dispõe da continuação do planejamento das ações do conselho. Aproveitando a ocasião, faz também a leitura, do OFÍCIO 
392/2014 da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura que dispõe da indicação da Sr.ª Karla Talita Silva Linhares como representante titular da 
referida secretaria, no Conselho Municipal de Turismo. Em seguida a Sr.ª Andrea passa a palavra para a Sr.ª Karla dar continuidade a pauta de reu-
nião. Com a palavra, Karla cumprimenta a todos os conselheiros e faz apresentação das Dotações Orçamentárias referente ao Fundo Municipal 
de Turismo. Ressalta ainda que o valor total dessas dotações é de R$ 22.700,00 e que precisam ser gastas ainda este ano para que possamos ser 
contemplados com o ICMS Turístico 2015. Dentre as Dotações que poderão ser gastos os recursos deste fundo estão: “Manutenção do Conselho 
Deliberativo Municipal de Turismo”, Programa de Apoio a Estudos e Pesquisas Sobre a Atividade Turística”, Programa de Apoio a Projetos de 
Turismo”, e “Programa de Capacitação e Qualificação dos Profissionais e Gestores Políticos. Após a apresentação das Dotações, Karla sugere que, 
todos os conselheiros pensassem em ações e / ou projetos para movimentarmos este fundo, e que na próxima reunião a qual iremos instituir 
um novo presidente, aproveitaremos a oportunidade e apresentaremos as sugestões de gastos para o fundo. Após apresentação, Karla passa 
a palavra para a Sr.ª Andrea que faz as considerações finais comunicando aos conselheiros que a próxima reunião extraordinária do COTURB, 
será realizada no dia 19 de novembro as 13:00 na Secretaria de Turismo e Cultura. Não tendo mais nada a declarar, eu Andrea Drummond Sales 
lavrei a ata que segue assinada por todos.

Ata da terceira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizada no dia dezenove de novembro 
de dois mil e quatorze, às treze horas e onze minutos, na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada rua Governador Valadares, 75 – 
centro, com a seguinte ordem do dia: a). Eleição da nova presidência do COTURB; b). Apresentação e aprovação do Regimento Interno do Fundo 
Municipal de Turismo; c). Apresentação de ação e aprovação de gasto do Fundo Municipal de Turismo; d). Eleição da Diretoria do Fundo Munici-
pal de Turismo; e). Palavra Franca. Dando início a reunião, a Vice Presidente do conselho Sr.ª Andrea Drummond cumprimenta a todos os conse-
lheiros e faz o registro dos mesmos, aos quais estava presente: a Sr.ª Karla Talita Silva Linhares representante da Secretaria Municipal de Turismo 
e Cultura, a Sr.ª Marcélia de Deus representante da Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª Edna Geralda da Silva representante da Associação 
de Artesanato, a Sr.ª Rosemilda Fontes de Paula representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos, a Sr.ª Antônia de Sena Souza 
representante das Associações Comunitárias, a Sr.ª Érica Natália Souza representante da Agência de Desenvolvimento Circuito Veredas do Para-
opeba, o Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal de Brumadinho, o Sr. Marcos Luiz de Aguiar representante da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente, o Sr. Pascoal Moreira Filho representante das Associações de Produtores Rurais, o Sr. Eurico Carneiro Vianna 
representante da EMATER, o Sr. Gustavo Morais Dias representante das Associações Ambientalistas e o convidado do conselho Pedro Henrique. 
Após o registro, a Sr.ª Andrea informa aos conselheiros que conforme acordado na reunião ordinária do dia 13/11, manteríamos a Secretaria 
Executiva do conselho, sendo a Vice Presidente a Sr.ª Andrea Drummond Sales e o Secretário do conselho Sr. Francisco Marques de Freitas Gui-
marães, e elegeríamos o novo presidente. Tendo informado, a Sr. Andrea deixa livre a candidatura para a presidência, o qual eleita por unanimi-
dade a Sr.ª Karla Talita Silva Linhares Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho. Com a palavra, a Sr.ª Karla cumprimenta os 
conselheiros e agradece o voto que lhe foi confiado, salientando que a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura está a disposição de cada um 
dos conselheiros e/ou entidade representativa e que conta com cada um destes para dar continuidade as ações e trabalhos do conselho e da 
secretaria, a favor do desenvolvimento do turismo no município. Dando continuidade à pauta de reunião, a Sr.ª Karla faz a apresentação do Re-
gimento Interno do Fundo Municipal de Turismo e distribui uma cópia deste aos conselheiros, para que juntos possam fazer a leitura e avaliação 
do regimento. Após a leitura, a Sr.ª Marcélia faz alguns apontamentos para correção no regimento mas que de um modo geral, o documento 
ficou muito bom, afirma. Aproveitando a ocasião, a Sr.ª Karla informa que, conforme já dito na reunião anterior para pleitearmos recurso do ICMS 
Turístico 2015 ano referência 2014, faz se necessário a movimentação deste Fundo ainda este ano, e que esta ação tem que ser alguma atividade 
relacionada ao turismo no município, entretanto, conforme a Dotação Orçamentária referente ao FUMTUR Nº 13.392.00172.248 que dispõe 
das Manutenções do Conselho Deliberativo Municipal de Turismo sugiro contratarmos uma Consultoria Especializada para ministrar Palestras 
de Capacitações Técnicas referente ao Desenvolvimento Turístico Municipal, provendo os conselheiros  municipais de turismo de informações 
técnicas para que possam atuar de acordo com suas atribuições dentro do conselho, dando ênfase ao Funcionamento do Fundo Municipal de 
Turismo e das atribuições do conselho em relação à gestão deste Fundo e ao atendimento aos critérios do ICMS Turístico. Dada sugestão, a Sr.ª 
Karla coloca para aprovação ou não o Regimento Interno do Fundo Municipal de Turismo de Brumadinho e a ação que movimentará o fundo. 
Devido a unanimidade dos votos, foi aprovado o regimento do Fundo e a movimentação deste com a referida ação. Para finalizar, Karla salienta 
que tendo aprovado o Regimento Interno do FUMTUR, cabe a nós conselheiros elegermos a Diretoria que deliberará a liberação dos recursos 
existentes no fundo, uma vez que as ações e projetos já tenham sido aprovados pelo conselho. Ressalta ainda que esta Diretoria será composta 
por Presidente e Tesoureiro. Estando aberto a candidatura para composição da Diretoria, a Sr.ª Karla Talita Silva Linhares, nomeada Presidente 
do Conselho Municipal de Turismo, se posiciona a cargo de Presidente do Fundo Municipal de Turismo. Desse mesmo modo, a Sr.ª Andrea 
Drummond de Sales Vice Presidente do Conselho, se posiciona a cargo de Tesoureiro do Fundo. Não havendo mais candidatos a diretoria, e em 
comum acordo, ambos conselheiros candidatos foram nomeados Presidente e Tesoureiro do Fundo Municipal de Turismo de Brumadinho. Não 
tendo mais nada a declarar, eu Karla Talita Silva Linhares lavrei a ata que segue assinada por todos. 

Ata da décima segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizada no dia dez de dezembro de 
dois mil e quatorze, às nove horas e trinta e sete minutos, na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada rua Governador Valadares, 
75 – centro, com a seguinte ordem do dia: a). Leitura e aprovação da ata de reunião anterior; b). Apresentação das ações da Agência de Desen-
volvimento Circuito Veredas do Paraopeba; c). Palestra de Capacitação Técnica para conselheiros; d). Palavra Franca. Dando início a reunião, a 
Presidente do conselho Sr.ª Karla Linhares cumprimenta a todos os conselheiros e faz o registro dos mesmos, aos quais estavam presente: a Sr.ª 
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Marta Gomes de Deus Boaventura representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Sr.ª Marcélia de Deus representante da Secre-
taria Municipal de Educação, , a Sr.ª Rosemilda Fontes de Paula representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos, a Sr.ª Antônia 
de Sena Souza representante das Associações Comunitárias, a Sr.ª Érica Natália Souza representante da Agência de Desenvolvimento Circuito 
Veredas do Paraopeba, a Sr.ª Andrea Drummond Sales representante das Associações Ambientalistas, a Sr.ª Sofia Lorena Vargas representante 
das Associações Ligadas ao Turismo, o Sr. Mauro Ambrósio da Silva Junior representante da EMATER, o Sr. Ewerthon Veloso Pires Consultor e 
Palestrante da empresa Esfera Consultoria e o convidado do conselho Pedro Henrique. Após o registro, Karla faz a leitura da ata da reunião 
anterior, que dispõe sobre a Eleição da nova presidência do COTURB, Apresentação e aprovação do Regimento Interno do Fundo Municipal de 
Turismo, Apresentação de ação e aprovação de gasto do Fundo Municipal de Turismo e a Eleição da Diretoria do Fundo Municipal de Turismo. 
Após leitura da ata, Karla passa a palavra para a senhora Érica Gestora do Circuito Veredas do Paraopeba que cumprimenta os amigos conselhei-
ros e faz a apresentação das ações realizadas pelo Circuito em Brumadinho no ano de 2014. Após a apresentação, Karla informa que conforme 
acordado na reunião passada, teremos uma palestra de capacitação técnica para nós conselheiros. Em seguida, Karla passa a palavra para o Sr. 
Ewerthon Veloso Pires (Tom) consultor / Palestrante da empresa Esfera Consultoria. Com a palavra Tom, cumprimenta a todos os conselheiros e 
parabeniza a Presidente do Conselho Sr.ª Karla Linhares, pela iniciativa de trazer esta capacitação aos conselheiros salientando que o objetivo 
desta palestra, é prover os conselheiros municipais de turismo de informações técnicas para que possam atuar de acordo com suas atribuições 
dentro do Conselho Municipal de Turismo, dando ênfase ao funcionamento do Fundo Municipal de Turismo e das atribuições do Conselho em 
relação à gestão do FUMTUR e ao atendimento aos critérios do ICMS Turístico. Dada por encerrada a palestra, a Sr.ª Karla agradece a presença 
de todos os conselheiros e em especial ao palestrante Tom, salientando que capacitações como esta faz se necessário para o fortalecimento das 
Instâncias de Governança locais, contribuindo assim para o efetivo desenvolvimento do turismo em nosso município. Não tendo mais nada a 
declarar, eu Karla Talita Silva Linhares lavrei a ata que segue assinada por todos.
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