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ATA DA 20ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 1 

BELO HORIZONTE – COMTUR BH – 21 de Junho/2022. 2 

 3 

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 9h, via videoconferência por meio 4 

do link https://meet.google.com/pme-kcpz-dao, realizou-se a 20ª Reunião Ordinária do Conselho 5 

Municipal de Turismo de Belo Horizonte – COMTUR BH com a presença dos conselheiros titulares e 6 

suplentes e sob a presidência do Diretor-Presidente da Belotur e Presidente do Conselho Municipal 7 

de Turismo de Belo Horizonte - COMTUR-BH, Gilberto Castro. O Diretor de Políticas de Turismo e 8 

Inovação da Belotur, Marcos Boffa, iniciou a 20ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 9 

Turismo de Belo Horizonte – COMTUR BH dando as boas vindas aos participantes, em seguida 10 

passou a palavra para o Presidente Gilberto Castro que agradeceu a presença de todos e iniciou sua 11 

fala informando sobre os assuntos da pauta da reunião. Em seguida se deu a aprovação da ata da 12 

19ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte – COMTUR BH: o  13 

Diretor de Políticas de Turismo e Inovação da Belotur, Marcos Boffa solicitou a aprovação da ata da 14 

19ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo COMTUR – BH, ocorrida em 12 de abril de 15 

2022, às 9h via vídeo conferência por meio do link https://meet.google.com/pme-kcpz-dao . O Diretor 16 

Marcos Boffa informou que após o envio da ata e prazo de reposta para manifestações não houve 17 

nenhuma consideração dos conselheiros e das conselheiras, ainda assim, perguntou se havia alguma 18 

observação sobre a ata. Não houve nenhuma manifestação dos conselheiros e das conselheiras, 19 

sendo, portanto, a ata da 19ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte 20 

– COMTUR BH aprovada e validada por unanimidade. Em seguida foi passada a palavra para o 21 

convidado Gabriel Portela, Secretário Municipal Adjunto de Cultura, que iniciou sua apresentação 22 

sobre a Film Commission. Gabriel iniciou sua participação contextualizando Belo Horizonte no cenário 23 

das produções audiovisuais, segmento de grande importância da economia criativa, informou que a 24 

cidade se tornou um local de destaque desta atividade no Brasil e internacionalmente; comentou a 25 

relação do turismo estimulado pelo cinema - O Turismo Cinematográfico - e sobre a estratégia de 26 

promoção turística através de filmes e séries de TV. Na sequência citou o compromisso da Film 27 

Commission em atender de forma mais efetiva e dar infraestrutura para as produções audiovisuais 28 

objetivando abarcar os seus mais diversos tipos, valorizando Belo Horizonte como cenário. Em 29 

seguida citou o Programa BH nas Telas, criado em 2018, pela Secretaria Municipal de Cultura e 30 

Fundação Municipal de Cultura para desenvolver o audiovisual em Belo Horizonte. O Programa BH 31 

nas Telas é dividido em cinco eixos de atuação: preservação; difusão; formação e capacitação; 32 

fomento e investimento; e a criação da Belo Horizonte Film Commission. Citou a política de descontos 33 

praticadas no município relacionada às filmagens em espaços públicos como ferramenta de atração 34 

para a realização de produções e comentou sobre a rede produtiva do audiovisual, valorização dos 35 

serviços locais e fortalecimento do turismo. Gabriel Portella explicou como funcionam as articulações 36 

da Film Commission dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, com os produtores e agentes externos 37 

https://meet.google.com/pme-kcpz-dao
https://meet.google.com/pme-kcpz-dao
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como rede hoteleira, bares e restaurantes, com o turismo, universidades e outros segmentos que se 38 

façam necessários. O Secretário Adjunto Gabriel Portela apresentou dados crescentes sobre 39 

investimentos em alimentação, hospedagem e transporte coletados pela Film Commission em 2022. 40 

Finalizou sua apresentação citando como o COMTUR – BH pode contribuir com a Film Commission 41 

no sentido de fazer uma ponte com o trade turístico para parcerias no setor hoteleiro para 42 

hospedagem das equipes e realização de Famtours com o objetivo de mostrar que Belo Horizonte é 43 

uma cidade preparada para receber as produções audiovisuais e possui toda infraestrutura 44 

necessária. Citou ainda a realização de City Tours para proporcionar às equipes a experiência de 45 

viver a cidade e assim propagar Belo Horizonte em suas cidades de origem. Marcos Boffa agradeceu 46 

ao Secretário Adjunto Gabriel Portela, informou que as apresentações seriam enviadas para os 47 

conselheiros e conselheiras e abriu a palavra para os presentes na reunião. Como não houve 48 

perguntas, foi iniciada a apresentação do convidado Dany Sílvio Souza Leite Amaral, Diretor de 49 

Gestão Ambiental DGEA - Secretário Executivo do Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e 50 

Ecoeficiência, que falou sobre o Selo BH Sustentável e Plano Municipal de Ação Climática. O  Diretor 51 

Dany Sílvio agradeceu a oportunidade, mencionou a equipe de trabalho presente e iniciou sua 52 

apresentação contextualizando as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, suas 53 

consequências para o mundo e para o Brasil e a instituição do Selo de Sustentabilidade Ambiental 54 

– Selo BH Sustentável pela Prefeitura de Belo Horizonte tem como objetivo mitigar as 55 

consequências do aquecimento global. Citou o trabalho do Comitê de Mudanças Climáticas 56 

composto por membros Poder Público Municipal e Estadual, da sociedade civil, de organizações não 57 

governamentais e do setor empresarial e acadêmico e que discutem sobre medidas e ações a 58 

serem implementadas. Continuou sua fala mencionando a Política Climática de Belo Horizonte, as 59 

ações para a redução de emissões de gases, e a certificação ambiental que é dividida nas 60 

categorias bronze, prata, ouro e diamante. O Diretor Dany Sílvio explicou as regras de adesão ao 61 

Selo BH Sustentável ao programa de Certificação Crédito Verde e medidas sustentáveis que 62 

podem ser adotadas em edificações, em fontes de energia, mobilidade, água e esgoto e em áreas 63 

externas de edificações. Na sequência informou quem pode aderir à Certificação, suas restrições, 64 

validação e orientações. O Diretor Dany Sílvio contou sobre o Plano Local de Ação Climática - 65 

PLAC que será trabalhado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e que foi iniciado no final 66 

de 2021 com previsão de término em agosto de 2022. O PLAC conta com três eixos estratégicos: 67 

Vozes (que visa diminuir as desigualdades sociais), Vida (ligado à vulnerabilidade), e Verde 68 

(relacionado com as emissões). Diante das oficinas já realizadas para a elaboração do PLAC 69 

surgiram ações como fortalecer mecanismos que promovem a requalificação de edifícios antigos 70 

ou não ocupados, estabelecer critérios para a promoção do conforto térmico das habitações de 71 

interesse social e desenvolver modelos de habitações sociais sustentáveis. Explicou ainda como o 72 

Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte - COMTUR – BH pode auxiliar nas políticas 73 

Climáticas de Belo Horizonte através do acompanhamento e monitoramento do Plano de Redução 74 
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de Emissões, participando ativamente da construção do Plano de Ação Climática de Belo 75 

Horizonte e estimulando a incorporação de ações de mitigação e adaptação aos efeitos da 76 

emergência climática nos processos e ações ligados ao turismo. A apresentação foi então 77 

encerrada o Diretor Dany Sílvio colocou toda a sua equipe à disposição para dúvidas e 78 

informações. O  Diretor Marcos Boffa agradeceu e ratificou que as apresentações seriam enviadas 79 

por e-mail aos conselheiros e às conselheiras e comentou sobre a importância do COMTUR – BH 80 

estar informado sobre os assuntos da Prefeitura correlacionados ao turismo e que através do 81 

conhecimento os temas se tornam factíveis e as ações mais efetivas. Em seguida, o  Diretor 82 

Marcos Boffa abriu a palavra para todos e o conselheiro suplente representante do BHCV&B - Belo 83 

Horizonte Convention & Visitors Bureau, Hernani de Castro comentou sobre a importância dos temas 84 

apresentados na reunião e que é necessário atentar aos detalhes que podem contribuir para o 85 

turismo na cidade de Belo Horizonte. Hernani externalizou sua preocupação com o visual da cidade, 86 

moradores de rua, pichações e que precisamos cuidar da cidade, comentou também que está ciente 87 

de uma movimentação por parte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte no sentido de discutir o 88 

tema e buscar soluções para amenizar estes problemas. O Diretor Marcos Boffa informou que haverá 89 

uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Turismo COMTUR - BH para abordar o tema e 90 

que serão convidados agentes da Prefeitura de Belo Horizonte diretamente ligados ao assunto. O 91 

conselheiro suplente representante da Câmara de Diretores Lojistas de Belo Horizonte – CDL/BH, 92 

Leonardo Braga se manifestou e pediu que as agendas das reuniões do Conselho não coincidissem 93 

com outras agendas do trade turístico de Belo Horizonte. O Diretor Marcos Boffa explicou que é feita 94 

uma análise das agendas de conhecimento do Conselho Municipal de Belo Horizonte COMTUR – BH 95 

a fim de minimizar as datas em comum, esclareceu que o calendário anual de reuniões do COMTUR 96 

– BH foi de 2022 junto aos membros titulares e suplentes já inseridos na agenda de reuniões através 97 

do Google Agenda, mas que as reuniões de outros atores do trade são marcadas e ou alteradas, mas 98 

que ainda assim, o COMTUR – BH tenta se adequar, tendo em vista que parte dos conselheiros e 99 

das conselheiras precisam participar das outras reuniões e que não é de interesse do COMTUR – BH 100 

que os conselheiros e as conselheiras não participem das reuniões. Citou o exemplo desta reunião 101 

que foi alterada em decorrência de outra agenda da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo – 102 

SECULT. Leonardo Braga aproveitou a oportunidade para justificar a ausência do conselheiro-titular 103 

representante da Câmara de Diretores Lojistas de Belo Horizonte CDL - BH, Marcelo Souza Silva, em 104 

função do 3º Encontro de Gestores Municipais de Cultura e Turismo e Circuitos Turísticos. Leonardo 105 

Braga convidou a todos a comparecerem no evento. O  Diretor Marcos Boffa informou sobre a 106 

participação da Belotur no evento e passou a palavra para o Leonardo Nunes -  Diretor de Marketing 107 

e Promoção Turística da Belotur que falou sobre o programa BH Receptiva que será lançado em 108 

05 de julho de 2022 em parceria com o SEBRAE. O BH Receptiva tem como objetivos pensar na 109 

comercialização da cidade, formatar produtos turísticos, criar políticas públicas que atendam de 110 

fato o mercado, pensar em como minimizar os gargalos das operações através de um processo 111 
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participativo baseado em oficinas e consultoras junto aos receptivos e guias de turismo de Belo 112 

Horizonte, bem como instituir a governança do programa. O processo se encerrará em setembro 113 

de 2022 e culminará com o lançamento do Catálogo de Experiências Turísticas. O Diretor Marcos 114 

Boffa comentou a importância das iniciativas e a necessidade das mesmas para diversificar a 115 

oferta turística de Belo Horizonte. Em seguida, a Diretora de Eventos da Belotur, Marah Costa, 116 

iniciou sua fala sobre Arraial de Belo Horizonte 2022, a expectativa e o desafio de realizar o 117 

evento depois de dois anos de ausência. Informou o resultado do edital de chamamento público 118 

por meio do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC, que sucedeu na 119 

participação do Instituto Periférico na correalização do Arraial de Belo Horizonte 2022. Citou a 120 

garantia da realização nos moldes de 2019, presencialmente, na Praça da Estação tendo como eixos 121 

a música, a gastronomia e as quadrilhas juninas. Falou sobre as seletivas do Concurso Prato Junino, 122 

bem como a abertura das festividades do Arraial de Belo Horizonte 2022 por meio do Cortejo 123 

Junino em nove de julho e sobre os eventos realizados na Praça da Estação no último final de 124 

semana de julho e primeiro final de semana de agosto. A Diretora Marah Costa informou sobre a 125 

abertura da Belotur em relação ao trade turístico no sentido de alinhar ações que possam 126 

melhorar a experiência dos turistas no Arraial de Belo Horizonte 2022, finalizou sua fala se 127 

colocando à disposição dos presentes para dúvidas e demandas acerca do Arraial de Belo 128 

Horizonte 2022. O Diretor Marcos Boffa solicitou a programação finalizada do evento para que 129 

seja enviado para os conselheiros e as conselheiras. O conselheiro suplente representante da 130 

Câmara de Diretores Lojistas de Belo Horizonte - CDL BH, Leonardo Braga pediu a palavra e colocou 131 

à disposição a Frente da Moda para ações de apoio e integração na programação do Arraial de Belo 132 

Horizonte 2022. Em seguida, a conselheira titular Shirley Novaes (representante da Associação de 133 

Guias de Turismo do Brasil/Seção Minas Gerais – AGTURB) comentou sobre os problemas 134 

enfrentados com estacionamentos exclusivos para transportes de turismo e o Diretor Marcos Boffa 135 

esclareceu estar ciente deste problema a Belotur e que vem conversando com a BHTRAHS para que 136 

a consolidação dos pontos específicos de estacionamento de transporte de turismo seja trabalhada o 137 

mais breve possível. A conselheira titular Shirley Novaes ainda colocou uma dúvida sobre a cobrança 138 

de taxas para filmagem em espaços públicos e o Diretor Marcos Boffa esclareceu que se trata de 139 

uma política de preços para determinadas filmagens com fins comerciais que já pagam alguma taxa 140 

quando necessitam fechar algum espaço, completou explicando que a BH Film Commission 141 

estabeleceu uma política de descontos dos valores para atrair e estimular o setor audiovisual. Em 142 

seguida, o Diretor Marcos Boffa passou a palavra ao Coordenador de Atendimento Regional Centro-143 

Sul-CARE-CS, Álvaro Goulart, que colocou à disposição a Regional Centro Sul para colaborar e 144 

apoiar o Arraial de Belo Horizonte 2022. Na sequência, o Diretor Marcos Boffa concedeu a palavra ao 145 

conselheiro titular e representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, Guilherme 146 

Lana Pimenta, que agradeceu a oportunidade de participar da reunião e falou sobre a apresentação 147 

do Diretor Dany Sílvio e como as questões relacionadas ao meio ambiente podem se tornar um ativo 148 



 
 

 
 
Ata da 20ª. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte – COMTUR BH – 21 Junho 2022 
 
                                                                                                                                                                     Página 5 de 10 

 

para o turismo, levando-se em consideração o cuidado e a paixão com o verde da cidade. O 149 

conselheiro titular Guilherme Lana Pimenta também comentou sobre a importância do conselho 150 

enquanto espaço democrático para discussões e estreitamento de laços sobre as questões do 151 

turismo e meio ambiente, colocou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente à disposição. O Diretor 152 

Marcos Boffa comentou que é valido lembrar que a cidade de Belo Horizonte já foi conhecida como 153 

cidade jardim e que é necessário resgatar esse conceito para projetarmos o futuro. Guilherme Lana 154 

Pimenta completou que as discussões acerca da Serra do Curral trouxeram o papel de relembrar a 155 

memória de Belo Horizonte como cidade jardim e que isso é parte da missão da Secretaria Municipal 156 

de Meio Ambiente. O Diretor Marcos Boffa passou então a palavra ao Gerente de Inovação Turística 157 

da Belotur, Eduardo Cruvinel, que informou sobre o Chamamento Público para Credenciamento de 158 

Instituições de Ensino, Estudo e Pesquisa. O Gerente de Inovação Turística da Belotur explicou 159 

que nos últimos anos a Belotur se dedicou a trabalhar e se aproximar do ambiente acadêmico e 160 

que com isso formam feitos projetos interessantes com retorno para a sociedade civil, para a 161 

cidade, para as instituições de ensino e para os estudantes que participaram das atividades. 162 

Comentou ainda que com o passar do tempo a Belotur percebeu a necessidade de formalizar as 163 

parcerias e desta forma foi elaborado um instrumento jurídico simplificado, que irá dar um caráter 164 

formal às parcerias entre a Belotur e instituições de ensino e pesquisa. O edital tem como objetivo 165 

estimular as instituições de ensino a desenvolver pesquisas, estudos, testes, projetos piloto 166 

relacionados ao turismo seguindo as tendências de mercado e que possam resultar em algo 167 

positivo para a cidade, juntamente com a Belotur. O gerente Eduardo Cruvinel esclareceu ainda 168 

que o edital não tem ônus e não prevê nenhum desembolso financeiro das partes e que está 169 

aberto em caráter contínuo, ou seja, sem prazo determinado. Eduardo Cruvinel finalizou sua 170 

participação se colocando à disposição para dirimir as dúvidas, auxiliar na construção das 171 

propostas, bem como questões relacionadas aos trâmites administrativos. O Diretor Marcos Boffa 172 

então falou que as informações sobre o edital serão enviadas por e-mail para os conselheiros e as 173 

conselheiras e abriu a palavra para todos. A conselheira suplente, representante da Secretaria 174 

Municipal de Governo – SMGO, Simone Maria Barbosa Silva Araújo comentou sobre a importância 175 

dos temas tratados, do aprendizado com as apresentações e do sentimento de esperança e 176 

animação pós-reunião. O Diretor Marcos Boffa agradeceu as considerações da conselheira e a 177 

presença de todos. Finalizou a reunião informando que a Belotur se compromete com a solicitação 178 

da conselheira titular, representante do Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau - BHCV&B, 179 

Érica Drumond a buscar esclarecimentos sobre a limpeza urbana e plantio de árvores na cidade, 180 

convidou o conselheiro titular, representante da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas 181 

Gerais - ABIH-MG, Guilherme Sanson para conhecer melhor o Selo BH Sustentável visto que a 182 

indústria de hotéis de Belo Horizonte pode colaborar fortemente com o meio ambiente.  183 

  184 
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Membros Conselheiros – Titulares e suplentes: 185 

Gilberto de Castro  __________________________________ 186 

Diretor-Presidente Belotur/Presidente Comtur 187 

ABIH-MG - Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis de Minas Gerais 
Titular 

Guilherme Ferreira de 

Oliveira Sanson 

 

ACMinas Associação Comercial e 

Empresarial de Minas- 

ACMinas  

Titular 
Luciana Rodrigues 

Atheniense 

 

ABRAJET-MG - Associação Brasileira 

de Jornalistas e Escritores de Turismo 
Titular Antônio Claret Guerra 

 

AGTURB - Associação de Guias de 

Turismo do Brasil - Seção Minas 

Gerais  

Titular Shirley Novaes 
 

Suplente 

Maria Helena Alves 

Ferreira 

 

BHCV&B - Belo Horizonte Convention 

& Visitors Bureau  
 Hernani de Castro 

 

CDL - Câmara de Diretores Lojistas de 

Belo Horizonte 
Suplente Leonardo Braga 

 

PBH - BELOTUR - Empresa Municipal 

de Turismo de Belo Horizonte 

 

Titular Gilberto de Castro 
 

Suplente Marcos Vinicius Boffa 
 

PBH - FMC - Fundação Municipal de 

Cultura 
Suplente 

Janaína Mércia Alves 

de Melo 

 

PBH - SMAICS - Secretaria Municipal 

de Assuntos Institucionais e 

Comunicação Social 

Suplente Nely Rosa 

 

PBH - SMDE - Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico 

Titular 

Cristiane  

Amaral Serpa 

 

Suplente 
Camila Vieira de 

Freitas 

 

PBH - SMFA - Secretaria Municipal de 

Fazenda 
Titular Thiago Rios Soares 

 

PBH - SMMA - Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente 
Tilutar 

Guilherme Lana 

Pimenta 
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Suplente 
Liliane Ferreira 

Santos 

 

PBH - SMPU - Secretaria Municipal de 

Políticas Urbanas 
Tirular 

Helcymara Oliveira 

Kutova 

 

PBH - Regional Pampulha Titular Neusa Fonseca 
 

PBH – SMGO – Secretaria Municipal 

de Governo 
Suplente 

Simone Maria 

Barbosa Silva Araújo 

 

SEBRAE - MG - Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas de Minas 

Gerais  

Suplente  Renato Lana 

 

SESC - MG - Serviço Social do 

Comércio 
Titular 

Manoela Lutke 

Marques 

 

SINDETUR - MG - Sindicato das 

Empresas de Turismo no Estado 

de MG 

Titular 
José Eugênio de 

Aguiar 
 

SINDIPROM - Sindicato das Empresas 

de Promoção, Organização e 

Montagem de Feiras, Congressos e 

Eventos de Minas Gerais  

Titular Karla Carneiro Delfim 

 

SINDIPROM - Sindicato das Empresas 

de Promoção, Organização e 

Montagem de Feiras, Congressos e 

Eventos de Minas Gerais 

Titular Mariana Braga 

 

 188 

 189 

 190 

Lista complementar – Outros participantes 191 

NOME ENTIDADE 

Álvaro Eduardo Goulart  PBH - Regional Centro Sul 

Alysson Guimarães CDL - BH 

Andrea Andrade PBH - Regional Centro Sul 

Dany Sílvio Souza Leite Amaral PBH - SMMA 

Eduardo Cruvinel Belotur 

Gabriel Portela Salies PBH - FMC 

Guilherme Elias Lourenço Belotur 

Jonas da Silva Henrique Belotur 
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José Geraldo Dolabela Belotur 

Juliana Barcellos Belotur 

Karla Bilharinho Guerra Belotur 

Kelly Leão Belotur 

Leonardo Nunes Belotur 

Marah Costa Belotur 

Silvana Melo Nascimento Belotur 

Sônia Kauber PBH 

Thaylane Cristina Belo Horizonte Film Commission 
 

 192 


