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ATA DA 21ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO 1 

HORIZONTE – COMTUR BH – 16 de agosto/2022. 2 

 3 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 9h, via videoconferência por meio do link 4 

https://meet.google.com/pme-kcpz-dao, realizou-se a 21ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo 5 

de Belo Horizonte – COMTUR BH com a presença dos conselheiros titulares e suplentes e sob a presidência do 6 

Diretor de Políticas de Turismo e Inovação da Belotur, Marcos Boffa que iniciou a reunião, deu as boas vindas 7 

aos participantes e justificou a ausência do Diretor-Presidente da Belotur e Presidente do Conselho Municipal de 8 

Turismo de Belo Horizonte - COMTUR-BH, Gilberto Castro. A conselheira suplente, representante da Secretaria 9 

Municipal de Governo – SMGO, Simone Maria Barbosa Silva Araújo pediu a palavra e parabenizou a Belotur, 10 

Instituo Periférico e quadrilhas juninas pela beleza, organização e grandiosidade do Arraial de Belo Horizonte. O 11 

Diretor Marcos Boffa mencionou a felicidade de retomar presencialmente um evento como o Arraial de Belo 12 

Horizonte que marca o calendário oficial da cidade que provoca o engajamento das pessoas e atrai grande 13 

público para a Praça da Estação. Em seguida o Diretor Marcos Boffa realizou a aprovação da ata da 20ª Reunião 14 

Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte – COMTUR – BH, informou que após o envio da 15 

ata e prazo para manifestações dos conselheiros e conselheiras não houve nenhuma consideração, ainda assim, 16 

perguntou se havia alguma observação sobre a ata. Não houve nenhuma manifestação sendo, portanto, a ata da 17 

20ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte – COMTUR - BH aprovada e 18 

validada. Em seguida O Diretor Marcos Boffa apresentou o primeiro convidado da 21ª Reunião Ordinária do 19 

Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte – COMTUR - BH, o Sr. Kleber Meira, CEO da Airport e o 20 

parabenizou pelos oito anos de sucesso da concessão do aeroporto internacional de Belo Horizonte. O Sr. 21 

Kleber Meira iniciou sua apresentação e falou sobre os investimentos feitos no aeroporto durante os oito anos de 22 

concessão e que apesar de todos os desafios a BH Airpot conseguiu trabalhar para o desenvolvimento do 23 

aeroporto o colocando em destaque no Brasil como um importante hub logístico multimodal, com maior número 24 

de voos tanto para o sudeste quanto para o nordeste do país com aproximadamente 50 voos diretos. Comentou 25 

que além de todo avanço nas operações foram feitas melhorias na infraestrutura do aeroporto com diversificação 26 

do mix de lojas e ações de sustentabilidade com práticas socioambientais que deram ao aeroporto o prêmio de 27 

Aeroporto Verde na conferência anual do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-28 

LAC), em novembro de 2021, ratificou que a governança responsável é um dos objetivos da administração do 29 

aeroporto. Em seguida, o Sr. Kleber Meira continuou sua apresentação através de slides com conteúdo 30 

detalhado sobre a criação da BH Airport, criada com propósito específico de administrar o aeroporto, composta 31 

pelo consórcio integrado pelo grupo CCR e Zürich Airport e Infraero. Apresentou números sobre a movimentação 32 

de passageiros no aeroporto e sua infraestrutura com capacidade de receber qualquer tipo de aeronave, 33 

comentou que a mesma empresa que administra o aeroporto administra outros 20 aeroportos o que facilita 34 

negociações relacionadas ao transporte aéreo. Citou sobre a posição geográfica privilegiada de Belo Horizonte, 35 

citou que partindo da cidade é possível chegar em 70% do produto interno bruto - PIB do Brasil, situação que se 36 

tornou um grande ativo no pleito de voos utilizado pela BH Airport. O Sr. Kleber Meira falou sobre o hub logístico 37 

em que o aeroporto se tornou e sobre a economia 4.0 que basicamente consiste na evolução do processo 38 

industrial para a integração com o processo digital comentou que o aeroporto é o primeiro e único 39 

multimodalidade - pelo céu, terra e mar - pois se conecta com rodovias, ferrovias e com portos, diante de um 40 

acordo firmado recentemente com Porto de Santos. Comentou que as características de Belo Horizonte e Minas 41 

https://meet.google.com/pme-kcpz-dao
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devem ser trabalhadas na captação de investimentos, de empresas e voos, como a segurança, cultura robusta, 42 

rica gastronomia, produto interno bruto - PIB com economia diversificada, qualidade e custo de vida, atrativos 43 

turísticos, posição geográfica privilegiada, mão de obra qualificada e inovação, ratificou que é necessário 44 

propagar estas informações, mostrar as coisas boas de Belo Horizonte e Minas Gerais. Em seguida o Sr. Kleber 45 

Meira falou sobre as rotas que ligam Belo Horizonte ao mundo, citou as melhorias que devem ser feitas nas vias 46 

que dão acesso ao aeroporto e que a BH Airport fez um estudo onde constam dezessete ações que podem ser 47 

realizadas para melhorar o trânsito ao longo do caminho para o aeroporto, comentou sobre a pesquisa nacional 48 

de satisfação que avaliou o desempenho aeroportuário onde o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte foi 49 

destaque na categoria de aeroportos acima de dez milhões de passageiros/ano. O levantamento é realizado pelo 50 

Ministério da Infraestrutura, com a coordenação da Secretaria de Aviação Civil. O Sr. Kleber Meira falou sobre 51 

definir um objetivo para ser trabalho, no caso ele citou a América Latina e disse que é necessário montar 52 

estratégias com o trade turístico de Belo Horizonte, Belotur e Secretaria de Estado de Cultura e Turismo – 53 

SECULT para captar junto às companhias aéreas, especialmente a Latam, voos na América Latina, que é 54 

preciso um trabalho em rede para fortalecer as negociações, completou que além de viabilizar o turismo emissivo 55 

é fundamental incentivar e desenvolver o turismo receptivo em Belo Horizonte e Minas Gerais. O convidado 56 

mencionou sobre a reformar do terminal um de passageiros e que o conceito arquitetônico será baseado no 57 

slogan Minas para Minas onde serão utilizados como referências a tradição do barroco, a marcante topografia 58 

mineira e o modernismo presente nas formas do projeto original do arquiteto Milton Ramos, foi exibido um vídeo 59 

de como ficará o terminal após a reforma. Em seguida o Sr. Kleber falou sobre os projetos especiais para o 60 

futuro citou o conceito de cidade aeroporto que contemplará construções de um centro de convenções, hotel, 61 

mall / outlet, complexo hospitalar, faculdade de medicina e supermercado.  Comentou também sobre a cidade 62 

aeroportuária inteligente que proporcionará a integração nas áreas de telecomunicações, infraestrutura, robótica 63 

e internet das coisas, na sequência fez uma conexão com o conceito de Smart Cities, falou sobre a negociação 64 

com a empresa VIVO para a instalação de um laboratório de cinco G e internet das coisas que será construído 65 

no segundo andar do aeroporto e vai garantir que o sitio aeroportuário tenha a tecnologia 5G em sua 66 

infraestrutura, a ideia é utilizar a tecnologia de forma transversal, haverá participação de parceiros privados, 67 

startups e instituições de ensino, a ambição é desenhar como será um aeroporto do futuro completou que o 68 

centro de inovação vai proporcionar o desenvolvimento de tecnologias para eficiência operacional, melhorar a 69 

experiência do cliente por meio de práticas inovadoras e desenvolver um ambiente colaborativo para novas 70 

tecnologias de mobilidade e conectividade, a previsão para o início das obras é outubro de dois mil e vinte e dois 71 

com inauguração em para abril de dois mil e vinte e três. Segundo o Sr. Kleber Meira os três pilares para a 72 

utilização da tecnologia cinco G no BH Airport no que se relaciona ao conceito de Smart Airport são a segurança, 73 

a logística e a sustentabilidade, finalizou sua apresentação e falou que a BH Airport visa à gestão mais inovadora 74 

e sustentável já vista no aeroporto internacional de Belo Horizonte. O Diretor Marcos Boffa parabenizou a 75 

apresentação do convidado, mencionou a nítida percepção da busca por inovação pela BH Airport, ratificou a 76 

intenção da Belotur de estar presente nos projetos de inovação e tecnologia do aeroporto, tendo em vista o atual 77 

trabalho da Belotur no desenvolvimento do Plano de Transformação Digital do Destino Belo Horizonte – Destino 78 

Turístico Inteligente - DTI. O Diretor Marcos Boffa informou a todos que a conselheira suplente, representante da 79 

Secretaria Municipal de Governo – SMGO, Simone Maria Barbosa Silva Araújo perguntou, através do bate-papo 80 

da plataforma da videoconferência, se era possível o compartilhamento da apresentação do Sr. Kleber Meira que 81 

concordou em disponibilizar para os conselheiros e conselheiras todo o material apresentado na reunião. Na 82 

sequencia a conselheira suplente, representante da Secretaria Municipal de Governo – SMGO, Simone Maria 83 
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Barbosa Silva Araújo parabenizou o convidado pela apresentação e citou sobre a riqueza das informações 84 

apresentadas e valorização de Belo Horizonte e Minas Gerais, comentou também que quando trabalhou com 85 

captação de eventos no Convention & Visitors Bureau Conventions e Visitors Bureau - BHCV&B o trabalho seria 86 

facilitado diante de uma apresentação tão impactante sobre o aeroporto internacional de Belo Horizonte. O Sr. 87 

Kleber Meira comentou a fala da conselheira e citou a importância de se escolher um nicho de mercado e 88 

trabalhar de forma integrada. Em sequência o Diretor Marcos Boffa concedeu a palavra ao Sr. Pedro Assis Neto, 89 

Diretor de Operações da Superintendência de Limpeza Urbana – SLU que perguntou para convidado Sr. Kleber 90 

Meira sobre como é o tratamento dos resíduos no aeroporto, o Sr. Kleber Meira respondeu que é realizada coleta 91 

seletiva solidária em parceira com a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Lagoa Santa – 92 

ASCAMARE e que há uma composteira no aeroporto com a produção do adubo utilizado em todo sítio 93 

aeroportuário, o Sr. Kleber Meira se disponibilizou para conversar detalhadamente sobre o assunto com o Sr. 94 

Pedro Assis Neto. Em seguida o conselheiro titular representante da Associação Brasileira de Agências de 95 

Viagem de MG - ABAV-MG, Alexandre Carlos Xavier Brandão parabenizou a apresentação do convidado, 96 

comentou sobre o longo trabalho em prol do turismo em Belo Horizonte e ressaltou a importância dos dados 97 

exibidos sobre o aeroporto internacional de Belo Horizonte para o desenvolvimento do turismo, por fim, colocou a 98 

Associação Brasileira de Agências de Viagem de MG - ABAV-MG à disposição para contribuir com as ações do 99 

aeroporto. O Diretor Marcos Boffa falou da importância de trabalhar a América Latina conforme mencionado pelo 100 

Sr. Kleber Meira e ratificou os benefícios de atuar em rede. O Sr. Kleber Meira falou sobre o trabalho em rede 101 

das companhias aéreas internacionais e que gostaria muito de trabalhar com o trade turístico, Belotur e 102 

Secretaria de Estado de Cultura e Turismo – SECULT e que isso é fundamental para o desenvolvimento das 103 

ações de forma assertiva, comentou sobre considerar a jornada completa do usuário do aeroporto desde o 104 

deslocamento, serviços, embarque e desembarque. O Diretor Marcos Boffa reafirmou o desejo da Belotur de 105 

contribuir com as ações do aeroporto de forma constante, ampliar a relação contando com a participação da BH 106 

Airport nas Câmaras temáticas do COMTUR – BH e participação e na I Conferência de Turismo de Belo 107 

Horizonte.  Em seguida passou a palavra para o representante titular do Sindicato das Empresas de Turismo no 108 

Estado de MG - SINDETUR – MG, José Eugênio de Aguiar que comentou que vem cobrando melhorias das vias 109 

de acesso ao aeroporto internacional de Belo Horizonte e que ficou satisfeito em saber que a BH Airport está se 110 

preocupando com o assunto e se colocou à disposição para colaborar. Em seguida o Coordenador de 111 

Atendimento Regional Centro-Sul-CARE-CS, Álvaro Goulart, comentou sobre obras em três vias de interseção 112 

com a Avenida Cristiano Machado nas avenidas Waldomiro Lobo, Sebastião de Brito e Vilarinho, se colocou à 113 

disposição do Sr. Kleber Meira para marcar uma reunião com o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, 114 

Sr. Leandro César Pereira o Sr. Kleber Meira falou que entrará em contato com o Sr. Álvaro Goulart. O Diretor 115 

Marcos Boffa agradeceu a apresentação do Sr. Kleber Meira e passou a palavra para o convidado o Sr. Pedro 116 

Assis Neto, Diretor de Operações da Superintendência de Limpeza Urbana - SLU que agradeceu o convite e 117 

iniciou sua apresentação esclarecendo o conceito, o objetivo e a criação da SLU, falou da complexidade dos 118 

planos para limpeza urbana, abordou toda metodologia para a ação e ciência aplicada. Falou que a limpeza 119 

urbana é um serviço essencial à saúde pública, conservação e ordenamento urbano, citou sobre a sensação de 120 

limpeza que muitas vezes é subjetividade e que varia de acordo com o ambiente, e que o ideal é trazer um 121 

conceito de sensação de limpeza comum para que a população mantenha o ambiente, falou do aspecto causa e 122 

efeito, que a sujidade da cidade é uma efeito e que é preciso trabalhar na causa, citou 34 os serviços abarcados 123 

pela Superintendência de Limpeza Urbana – SLU. Explicou que o serviço de limpeza urbana é dividido em coleta 124 

domiciliar, coleta seletiva, limpeza de vias, serviços multitarefa e tratamento e destinação final. Falou números da 125 
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varrição urbana em Belo Horizonte e utilizou a Lagoinha como exemplo, citou também a Praça do Papa, Praça 126 

da Assembleia e a Pampulha e sobre o serviço de capina na cidade. Mencionou os atendimentos a eventos 127 

como feiras, jogos de futebol, carnaval, Arraial de Belo Horizonte, BH é Mais Feliz e BH é da gente, onde a SLU 128 

atua preventivamente e pós-evento, destacou os dois grandes eventos: Carnaval e Arraial de Belo Horizonte - 129 

pontuou como a atuação em conjunto entre a Superintendência de Limpeza Urbana – SLU e a Belotur é 130 

importante para que a limpeza urbana seja feita de forma assertiva. Falou da coleta domiciliar que é o serviço 131 

mais essencial para a cidade, que 100% de Belo Horizonte é atendida, falou da coleta domiciliar em ZEIS – 132 

zonas de especial interesse social são 107 vilas dentre elas Dandara e Isidoro. Em seguida citou a que a coleta 133 

seletiva conta é feito por meio de três fontes – porta a porta executada pelas cooperativas de catadores, ponto a 134 

ponto feita pela Superintendência de Limpeza Urbana – SLU e aterro sanitário Macaúbas com tecnologia 135 

inovadora só existente em Belo Horizonte. O Sr. Pedro Assis Neto comentou sobre a deposição clandestina e 136 

que em 2018 foi criada uma comissão permanente para monitorar os pontos críticos e que desde então os 137 

pontos ilegais identificados foram diminuindo significadamente ao passar dos anos, falou sobre requalificar os 138 

espaços através da implantação dos pontos limpos, envolver os atores do entorno e trabalhar com campanhas 139 

educativas já existentes coordenadas pelo Departamento de Mobilização Social da Superintendência de Limpeza 140 

Urbana – SLU, outro mecanismo utilizado para dirimir a deposição clandestina são as 34 Unidades de 141 

Recebimento de Pequenos Volumes – URPV instaladas em Belo Horizonte onde a população pode descartar 142 

gratuitamente pequenas podas, móveis, sofás, pneus e entulho, parte do que é descartado é reciclado, outras 143 

três novas Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes – URPV estão em fase de projeto, 24 já foram 144 

reformadas, quatro estão em reforma e está prevista a contratação de um sistema de videomonitoramento ligado 145 

ao Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte - COP-BH. O Sr. Pedro Assis Neto finalizou com o objetivo 146 

futuro da Superintendência de Limpeza Urbana – SLU que é fazer uma parceria pública privada - PPP, com 147 

conceito inovador que otimizará recursos, proporcionará o melhor custo benefício dos serviços de limpeza 148 

urbana para o município com alta performance e qualidade. O Diretor Marcos Boffa passou então a palavra para 149 

a conselheira titular representante da Associação de Guias de Turismo do Brasil - Seção Minas Gerais – 150 

AGTURB, Shirley Novaes que parabenizou a apresentação do Sr Pedro Assis Neto, ressaltou a da atuação da 151 

Superintendência de Limpeza Urbana – SLU nos grandes eventos da cidade e que hoje encontra os atrativos 152 

turísticos limpos depois dos grandes eventos. A conselheira pontuou a falta de campanhas educativas, falou da 153 

importância da educação e de alguns locais sujos em torno de hotéis da área central da cidade, falou também 154 

que os funcionários da Superintendência de Limpeza Urbana – SLU poderiam informar aos responsáveis pelas 155 

obras no município sobre as calçadas com buracos, citou como exemplo a calçada próxima a Igreja da 156 

Pampulha e Praça do Papa, que o turismo nota, comenta e tem a impressão de descaso. O Sr. Pedro Assis Neto 157 

comentou que a Superintendência de Limpeza Urbana – SLU possui ampla interface com outros órgãos da PBH, 158 

citou que o fato das calçadas estarem com buracos dificulta o trabalho de limpeza, falou também que a Prefeitura 159 

de Belo Horizonte como um todo intenciona trabalhar em conjunto e agradeceu a sugestão da conselheira. Em 160 

relação à limpeza aos arredores de hotéis e atrativos turísticos, o Sr. Pedro Assis Neto solicitou ao O Diretor 161 

Marcos Boffa uma agenda para que sejam levantados os pontos turísticos que devem contar com uma atuação 162 

mais qualificada da Superintendência de Limpeza Urbana – SLU e que depois de uma análise destes locais 163 

existe a possibilidade de incorporar a ação no escopo de trabalho da Superintendência de Limpeza Urbana – 164 

SLU. Em seguida o Diretor Marcos Boffa passou a palavra para a conselheira titular representante da Regional 165 

Pampulha Neusa Fonseca que parabenizou a apresentação do Sr. Pedro Assis Neto e informou que a 166 

manutenção das calçadas portuguesas da orla da Pampulha está prevista pela Regional Pampulha e que em 167 
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breve toda calçada estará recuperada. Em seguida o Diretor Marcos Boffa passou a palavra para a conselheira 168 

suplente, representante da Secretaria Municipal de Governo – SMGO, Simone Maria Barbosa Silva Araújo que 169 

falou que o cerne dos problemas relacionados à limpeza urbana é a educação e como é importante a 170 

Superintendência de Limpeza Urbana – SLU contar com um departamento que atue em campanhas educativas, 171 

que a cidade deve estar limpa para os turistas e população local, disse também que entende que há uma 172 

questão orçamentária envolvida, porém pensa na criação de uma força tarefa multidisciplinar para atuar em 173 

campanhas educativas com a temática limpeza urbana. O Sr. Pedro Assis Neto informou que há a possibilidade 174 

de marcar outra participação nas reuniões do Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte – COMTUR – 175 

BH com o setor de mobilização e educação ambiental da Superintendência de Limpeza Urbana – SLU para 176 

apresentar as ações do setor. O Diretor Marcos Boffa comentou sobre o trabalho que está em andamento na 177 

Belotur sobre destinos turísticos inteligentes que visa à transversalidade e atuações, mesmo que pontuais, para 178 

melhorias na experiência dos turistas e dos moradores na cidade de Belo Horizonte. A gerente de 179 

desenvolvimento turístico da Belotur, Karla Guerra pediu a palavra e sugeriu uma pauta sobre a questão das 180 

calçadas da Praça do Papa e Pampulha com a Secretaria de Políticas Urbanas e Superintendência de 181 

Desenvolvimento da Capital SUDECAP para melhor entendimento dos projetos e obras relacionadas a áreas de 182 

interesse turístico de Belo Horizonte. O Diretor Marcos Boffa falou que o Sr. Tharcio Elízio dos Santos Silva da 183 

Câmara de Dirigentes Lojistas CDL – BH solicitou informações sobre os canais de atendimento da 184 

Superintendência de Limpeza Urbana – SLU, o Sr. Pedro Assis Neto informou que os canais de atendimentos 185 

são os oficiais da Prefeitura de Belo Horizonte, Portal de Serviços da PBH e Fale Conosco por meio do número 186 

de telefone 156. Em seguida o Sr.Pedro Assis Neto respondeu um questionamento feito através do bate-papo da 187 

plataforma da videoconferência sobre a demora na execução de serviços, explicou que existe uma programação 188 

para o trabalho e que ela deve ser respeitada e que a poda de árvores é de responsabilidade da 189 

Superintendência de Desenvolvimento da Capital SUDECAP. O Diretor Marcos Boffa ratificou a sugestão de 190 

pauta da Gerente de desenvolvimento turístico da Belotur, Karla Guerra para tratar de infraestrutura turística e 191 

de como as diversas pastas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte prestam seus serviços para que os 192 

conselheiros e conselheiras tenham clareza do funcionamento das mesmas. O Sr. Pedro Assis Neto ratificou que 193 

está à disposição para o levantamento das necessidades de limpeza urbana nos pontos turísticos cidade. Em 194 

seguida, o Gerente de inovação turística, Eduardo Cruvinel informou acerca da elaboração do Plano de 195 

Transformação Digital de Belo Horizonte, contextualizou a pareceria com o Instituto Ciudades del Futuro – ICF, 196 

informou sobre o cronograma e temas das oficinas, falou dos 104 requisitos que devem ser atendidos por Belo 197 

Horizonte para se tornar um destino inteligente, da obtenção do selo criado pelo Ministério do Turismo para os 198 

Destinos Inteligentes que é concedido com o mínimo de 80% dos requisitos concluídos e que a estimativa de 199 

para concluir todos os 104 requisitos é de um ano e seis meses. Esclareceu que o Plano de transformação 200 

Digital será apresentado entre os dias 7 e 9 de novembro de 2022 durante a V Edição do Seminário Cidades e 201 

Destinos Inteligentes e que o Plano de Transformação Digital será trabalhado na I Conferencia Municipal de 202 

Turismo de Belo Horizonte em Dezembro de 2022 onde será elaborado o Plano Estratégico de Turismo de Belo 203 

Horizonte em conjunto com a sociedade civil organizada. O Diretor Marcos Boffa completou a fala do Gerente de 204 

Inovação Turística, Eduardo Cruvinel e informou que o Plano de Transformação Digital estará relacionado com o 205 

processo de construção da I Conferencia Municipal de Turismo de Belo Horizonte que será realizada no início de 206 

dezembro, e que haverá a consultoria da Lab Turismo, que trabalhou no Dialoga Turismo dois, o Diretor Marcos 207 

Boffa falou que conta com a colaboração efetiva de todos para responder um questionário que será 208 

encaminhado para a construção da matriz SWOT onde serão elencadas as forças, oportunidades, fraquezas e 209 
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ameaças do turismo em Belo Horizonte, o resultado será a base para a construção do Plano Municipal de 210 

Turismo de Belo Horizonte.  O Diretor Marcos Boffa perguntou se alguém gostaria de fazer alguma outra 211 

pergunta ou comentário, não houve manifestação. O Diretor Marcos Boffa agradeceu as apresentações e a 212 

presença de todos, mencionou a riqueza e densidade dos temas, a disponibilidade dos convidados e 213 

abertura para ações futuras e finalizou a 21ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Belo 214 

Horizonte – COMTUR BH. 215 

 Membros Conselheiros – Titulares e suplentes: 216 

Gilberto de Castro  __________________________________ 217 

Diretor-Presidente Belotur/Presidente Comtur 218 

ABAV - MG - Associação Brasileira de Agências 

de Viagem de MG 
Titular Alexandre Brandão 

 

ABAV - MG - Associação Brasileira de Agências 

de Viagem de MG 
Suplente Ricardo Campos 

 

ABRAJET-MG - Associação Brasileira de 

Jornalistas e Escritores de Turismo 
Titular Antônio Claret Guerra 

 

ACMinas Associação Comercial e Empresarial 

de Minas- 

ACMinas  

Suplente Isabella Ricci 

 

AGTURB - Associação de Guias de Turismo do 

Brasil - Seção Minas Gerais  

Titular Shirley Novaes 

 

Suplente 

Maria Helena Alves 

Ferreira 

 

CDL - Câmara de Diretores Lojistas de Belo 

Horizonte 
Suplente Leonardo Braga 

 

SECULT - MG - Secretaria de Estado de Cultura 

e Turismo de Minas Gerais 
Titular Degislaine da Silva Souza 

 

SECULT - MG - Secretaria de Estado de Cultura 

e Turismo de Minas Gerais 
Suplente Rafael Almeida de Oliveira 

 

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 Delfim 

 

PBH - Belotur - Empresa Municipal de Turismo 

de Belo Horizonte SA - Belotur 
Suplente Marcos Vinicius Boffa 

 

PBH - FMC - Fundação Municipal de Cultura Suplente 
Janaína Mércia Alves de 

Melo 
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PBH - SMAICS - Secretaria Municipal de 

Assuntos Institucionais e Comunicação Social 
Suplente Nely Rosa 

 

PBH - SMPU - Secretaria Municipal de Política 

Urbana 
Suplente 

Letícia Maria Resende 

Epaminondas 

 

PBH - SMFA - Secretaria Municipal de Fazenda Titular Thiago Rios Soares 

 

PBH - SMMA - Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 
Titular Guilherme Lana Pimenta 

 

PBH - Regional Pampulha Titular Neusa Fonseca 

 

PBH – SMGO – Secretaria Municipal de 

Governo 

Suplent

e 

Simone Maria Barbosa 

Silva Araújo 

 

SESC - MG - Serviço Social do Comércio Titular Manoela Lutke Marques 

 

 219 

 220 

Lista complementar – Outros participantes 221 

NOME ENTIDADE 

Álvaro Eduardo Goulart  PBH - Regional Centro Sul 

Andrea Andrade PBH - Regional Centro Sul 

Eduardo Cruvinel Belotur 

Fernanda Machado Dias Belotur 

Guilherme Elias Lourenço Belotur 

Jonas da Silva Henrique Belotur 

José Geraldo Dolabela Belotur 

Karla Guerra Belotur 

Kelly Leão Belotur 

Kleber Meira BH Airport 

Lilian ------------ 

Marah Costa Belotur 

Maria Thereza Magalhães Belotur 

Nívia Carvalho ------------ 

Pedro Assis Neto 
Superintendência de Limpeza Urbana – 

SLU 

Thárcio Elizio do Santos Silva CDL - BH 

Silvana Melo Nascimento Belotur 
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