
 
 

 
Ata da 17ª. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte – COMTUR BH – 14 Dezembro 

2021 
 
                                                                                                                                                                     Página 1 de 10 

 

ATA DA 17ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 1 

BELO HORIZONTE – COMTUR BH – 14 de Dezembro/2021. 2 

 3 

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 9h30, via vídeo 4 

conferência por meio do link https://meet.google.com/bmr-bstc-pbf , realizou-se a 17ª 5 

reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte – COMTUR BH com 6 

a presença dos conselheiros titulares e suplentes, e sob a presidência do Diretor -Presidente 7 

da Belotur e Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte - COMTUR-8 

BH Gilberto Castro. O Sr. Marcos Boffa, Diretor de Políticas de Turismo e Inovação da 9 

Belotur iniciou a 17ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte 10 

– COMTUR BH mencionando ser a última reunião do ano finalizando assim o exercício de 11 

2021. O Presidente Gilberto Castro saudou, agradeceu a presença de todos e deu início à 12 

pauta do dia: a elaboração do Plano Municipal de Turismo e atualizações sobre a realização 13 

do Carnaval 2022. Em seguida, o presidente do COMTUR-BH destacou a importância da 14 

participação de todos na elaboração do Plano Municipal de Turismo, lembrando que o 15 

mesmo é uma das ações prioritárias do Plano Tático do Dialoga Turismo. Explicou que o 16 

Plano será composto pelo alinhamento dos instrumentos de planejamento já existentes com 17 

o objetivo de criar ações coerentes e efetivas para o desenvolvimento sustentável do 18 

turismo em Belo Horizonte. Gilberto Castro esclareceu que o primeiro passo para a 19 

elaboração do Plano é a realização de um diagnóstico atualizado sobre o turismo de Belo 20 

Horizonte, que incluirá a revisão do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 21 

Sustentável – PDITS, Avaliação Ambiental Estratégica - AAE, Dialoga Turismo e atualização 22 

dos atrativos turísticos, tendo em vista as diversas mudanças comportamentais geradas 23 

pela pandemia de COVID-19. Gilberto Castro comunicou ainda que será proposto um 24 

calendário com as entregas do Plano e para o planejamento da I Conferência Municipal de 25 

Turismo a ser realizada em 2022. Em relação ao Carnaval 2022, ratificou a importância do 26 

alinhamento das informações e mencionou que a Belotur realizou durante todo esse período 27 

de pandemia, várias reuniões com os atores da cadeia produtiva objetivando dialogar 28 

constantemente com todos os agentes envolvidos na realização do carnaval. Disse também 29 

que a Belotur reconhece que esses atores são os principais realizadores do carnaval da 30 

cidade, entretanto, para que as manifestações populares ocorram de forma organizada é 31 

necessário o apoio de vários órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte e do trade turístico. 32 

Informou que desde agosto de 2021, a Belotur formou um grupo de gestores dos carnavais 33 

oito cidades dentre elas Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Olinda, Salvador, 34 

Brasília e Vitória onde foi analisado, de forma conjunta, todo o panorama de incertezas 35 

decorrentes da pandemia e as circunstâncias relacionadas à realização do carnaval 2022. 36 

Alicerçado na Nota Técnica do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 em Belo Horizonte, 37 

onde está explicitada a recomendação para que a Prefeitura não incentive nem patrocine a 38 

realização de eventos que não fossem controlados, passíveis da aplicação dos protocolos 39 

de segurança, a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu por não realizar o carnaval de rua em 40 

2022. O presidente Gilberto Castro enfatizou que a Belotur, não intenciona privatizar o 41 

carnaval citando que há maneiras de realizar eventos gratuitos, porém controlados e dentro 42 

dos protocolos. Ainda assim, informou que a Prefeitura de Belo Horizonte permanecerá 43 

https://www.google.com/url?q=https://meet.google.com/bmr-bstc-pbf&sa=D&source=calendar&ust=1639939593499211&usg=AOvVaw08K1KruqqpcOMrZs4CdTH5
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fornecendo seus serviços à população (segurança, saúde, mobilidade e limpeza) durante o 44 

período do Carnaval respeitando as manifestações espontâneas.  A Belotur lastima não 45 

poder executar e planejar o carnaval, mas reconhece que no atual momento é necessário tal 46 

direcionamento. Ainda sobre a Nota Técnica e o posicionamento da Prefeitura, a Belotur 47 

cancelou o Edital Quatro Estações (Verão) para o período do carnaval com a finalidade de 48 

não incentivar eventos que gerem a aglomeração de pessoas. Gilberto Castro disse que em 49 

2022 o Edital Quatro Estações permanecerá com o mesmo investimento do ano 2021, 50 

incentivando assim toda a cadeira produtiva do turismo e que a Belotur está ciente de que é 51 

necessário fortalecer os envolvidos no carnaval de Belo Horizonte a fim de realizar um 52 

carnaval forte em 2023. O presidente passou a palavra para o Diretor de Políticas de 53 

Turismo e Inovação, Sr. Marcos Boffa, que abriu espaço para as manifestações dos 54 

conselheiros e conselheiras. O Sr. Alexandre Brandão, conselheiro representante da 55 

Associação Brasileira de Agências de Viagem de MG – ABAV MG pontuou sobre a 56 

necessidade de levar as informações relatadas nesta reunião pela Belotur sobre o carnaval 57 

2022 para a próxima reunião do Conselho Estadual de Turismo e relatou a reunião ocorrida 58 

onde alguns representantes de Blocos de rua citaram a dificuldade de diálogo com a 59 

prefeitura de Belo Horizonte. O presidente do COMTUR-BH justificou a ausência na reunião 60 

citada, devido à incompatibilidade de agendas tendo em vista uma reunião na Prefeitura no 61 

mesmo horário, porém não descartou totalmente a possibilidade. A Sr.ª Shirley Novaes, 62 

conselheira representante da Associação de Guias de Turismo do Brasil - AGTURB se 63 

manifestou sobre a importância de esclarecer a população o motivo da não realização do 64 

Carnaval de rua tendo em vista as recentes comemorações de torcedores sem máscaras 65 

nas ruas da cidade. A conselheira comentou que a segunda dose da vacina está bem 66 

adiantada e não foi identificado nenhum aumento de contágio em razão das aglomerações 67 

ocasionadas pelo futebol, tanto nos estádios como nas ruas por não haver tempo hábil para 68 

a constatação real do aumento ou da taxa de contagio. Ela completou que a cidade não 69 

realizará o carnaval, mas estará recebendo turistas normalmente e que é necessário auxiliar 70 

na publicidade do turismo em Belo Horizonte. Gilberto Castro comentou a fala da 71 

conselheira e esclareceu sobre a diferença entre evento controlado e eventos de rua, nos 72 

quais não é possível controle e complementou que a Nota Técnica do Comitê de 73 

Enfrentamento à COVID-19 foi amplamente divulgada, mas concordou que ainda assim é 74 

sempre válido reforçar as informações junto à população. Sobre as comemorações na Praça 75 

Sete por ocasião das comemorações do título do Clube Atlético Mineiro, Gilberto Castro 76 

informou que não houve autorização da Prefeitura e que a aglomeração de torcedores foi 77 

uma manifestação espontânea, que não pode ser contida pelos órgãos públicos. O 78 

conselheiro Matheus Daniel, representante da Associação Brasileira de Bares e 79 

Restaurantes de MG - ABRASEL, disse que apesar da ocorrência do evento na Praça Sete 80 

em dois de dezembro não ser controlado, os índices de contagio não aumentaram até no 81 

momento. Disse ainda que a Prefeitura deveria ter permanecido com o Edital Quatro 82 

Estações para aqueles que optassem por realizar eventos privados dentro dos protocolos de 83 

segurança. Informou ainda que o setor privado se sente inseguro, temendo que a Prefeitura 84 

repentinamente proíba os eventos privados novamente, caso os indicadores relacionados à 85 

pandemia de COVID-19 voltem a subir. O conselheiro mencionou que gostaria de chamar a 86 

atenção sobre a necessidade de uma garantia do setor público e da definição de parâmetros 87 
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para a realização dos eventos privados. O presidente Gilberto Castro se manifestou 88 

informando que na situação atual não é possível prever se haverá ou não novas restrições e 89 

nem estabelecer parâmetros para fundamentar a garantia mencionada pelo conselheiro, 90 

tendo em vista a grande movimentação de pessoas em decorrência das festas de final de 91 

ano e do período de férias. Ainda assim, ressaltou que segue buscando alguma sinalização 92 

ou parâmetro que possa ser utilizado. José Eugênio, conselheiro representante do Sindicato 93 

das Empresas de Turismo no Estado de MG - SINDETUR concordou com a fala do 94 

conselheiro Alexandre Brandão sobre a importância da Belotur estar presente na próxima 95 

reunião do Conselho Estadual de Turismo para esclarecer que a Belotur não está contra a 96 

realização de eventos passíveis de controle. Gilberto Casto esclareceu que em toda nota de 97 

resposta para a imprensa a Belotur esclarece sobre a sua atuação junto ao setor de eventos 98 

e às questões relacionadas ao Carnaval. A conselheira representante da Secretaria de 99 

Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais-SECULT, Milena Andrade Pedrosa, explicou 100 

que já houve uma reunião extraordinária do Conselho Estadual de Turismo para discutir 101 

sobre o carnaval inclusive com a criação de uma comissão - denominada Comissão do 102 

Carnaval Consciente. Marcelo de Souza e Silva, conselheiro representante da Câmara de 103 

Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte – CDL BH recordou que o carnaval de Belo Horizonte 104 

vem se consolidando, porém a pandemia gerou uma não movimentação no setor e que aos 105 

poucos os eventos estão sendo retomados. Ressaltou sobre a relevância e seriedade tanto 106 

da Prefeitura de Belo Horizonte, bem como do Estado, sublinhando a responsabilidade que 107 

carregam. Complementou que o setor privado é o que mais sofre com os efeitos da 108 

pandemia e que quando não é possível uma solução direta por parte do poder público, as 109 

pessoas ficam angustiadas. Reforçou que no momento é necessária a existência de um 110 

parâmetro capaz de nortear a realização dos eventos como mencionou o conselheiro 111 

Matheus Daniel. O conselheiro Marcelo de Souza e Silva enfatizou ainda a necessidade de 112 

retomar e fomentar os eventos na cidade e que os esforços devem ser feitos em conjunto. 113 

Gilberto Castro esclareceu que, de fato, a Belotur está sempre aberta ao diálogo e que 114 

todas as ações são pensadas para a cidade e que não vislumbra a possibilidade de realizar 115 

o carnaval sem controle. O presidente Gilberto Castro convidou a todos os presentes a fazer 116 

uma reflexão sobre a importância do Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau, que 117 

passa por um momento delicado e solicita que todos pensem em como ajudar essa 118 

importante entidade.  O Sr. Marcos Boffa reinteirou a fala do Gilberto e salientou a 119 

necessidade de unir forças para trabalhar em prol da cidade nesse momento apoiando uma 120 

das instituições alicerce para o turismo em Belo Horizonte. Na sequência falou sobre o 121 

Plano Municipal de Turismo e sobre a I Conferência Municipal de Turismo, e esclareceu que 122 

analisando as atividades planejadas para o primeiro semestre concluiu que foi necessário 123 

transferir a Conferência de junho para novembro de 2022. Informou também que a partir de 124 

junho será iniciado um trabalho conjunto entre Conselho Municipal de Turismo e as 125 

Câmaras Temáticas para realizar uma pré-conferência com o objetivo de trabalhar no Plano 126 

Municipal de Turismo que definirá as linhas gerais das políticas públicas para o turismo em 127 

Belo Horizonte. Mencionou ainda que será sugerida a agenda do Conselho Municipal de 128 

Turismo para o próximo ano composta de seis reuniões. Marcos Boffa passou a palavra 129 

para Karla Guerra, Gerente de Desenvolvimento Turístico da Belotur, que orientou sobre o 130 

calendário a ser proposto enfatizando que as reuniões das Câmaras Temáticas devem 131 
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ocorrer de forma interligada já que as Câmaras devem pautar o COMTUR levando em 132 

consideração o monitoramento das ações do Dialoga Turismo. Lembrou ainda que a 133 

secretaria executiva do COMTUR dará apoio operacional às Câmaras Temáticas, porém as 134 

definições sobre o cronograma e as pautas das reuniões deverão ser discutidas entre os 135 

seus membros. Karla Guerra complementou que está prevista para fevereiro de 2022 a 136 

primeira reunião entre os membros do COMTUR e das Câmaras Temáticas com o objetivo 137 

de definir os coordenadores das Câmaras e calendário de reuniões anual. Recordou ainda 138 

que nos anos de 2020 e 2021 as reuniões do COMTUR foram virtuais e que é necessário 139 

definir o formato para o próximo ano.  Marcos Boffa prosseguiu dizendo que é fundamental 140 

avaliar o formato levando em consideração a evolução das ações em 2022, que e 141 

oportunizou a manifestação da conselheira Neusa Fonseca, representante da PBH-Regional 142 

Pampulha, que lembrou que é preciso também acompanhar a evolução da pandemia. 143 

Marcos Boffa fechou a reunião comunicando o desligamento da funcionária da Belotur 144 

ligada à secretaria executiva do COMTUR – BH, Neiva Duarte. Agradeceu a participação de 145 

todos e destacou o grande desafio para o Conselho Municipal de Turismo em 2022. 146 

Membros Conselheiros – Titulares e suplentes: 147 

 148 

Gilberto de Castro  __________________________________ 149 

Diretor-Presidente Belotur/Presidente Comtur 150 

ABAV-MG - Associação Brasileira 
de Agentes de viagem 

Titular Alexandre Brandão  
Suplente Ricardo Campos  

ABIH-MG - Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis de Minas 
Gerais 

Titular 
Guilherme Ferreira de 
Oliveira Sanson  

ABRASEL – Associação de Bares 

e Restaurantes de MG 
Titular 

Matheus Daniel Pires 
de Moraes  

AGTURB - Associação de Guias 

de Turismo do Brasil - Seção Minas 
Gerais  

Titular Shirley Novaes  
BHCV&B - Belo Horizonte 

Convention & Visitors Bureau  
Suplente Hernani de Castro  

CDL-BH - Câmara de Diretores 

Lojistas de Belo Horizonte 

Titular 
Marcelo de Souza e 
Silva  

Suplente Leonardo Braga  
PBH - BELOTUR - Empresa 
Municipal de Turismo de Belo 

Titular Gilberto de Castro  
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Horizonte 

 Suplente Marcos Vinicius Boffa  
PBH - SMAICS - Secretaria 

Municipal de Assuntos 
Institucionais e Comunicação 
Social 

Suplente Nely Rosa  

PBH - SMDE - Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico 
Suplente 

Camila Vieira de 
Freitas  

PBH - SMFA - Secretaria Municipal 

de Fazenda 
Titular Thiago Rios Soares  

PBH - SMPU - Secretaria Municipal 

de Políticas Urbanas 
Suplente 

Letícia Maria Resende 
Epaminondas  

PBH - Regional Pampulha Titular Neusa Fonseca  
PBH - Regional Centro Sul Suplente Andrea Andrade  
SECULT - Secretaria de Estado de 

Cultura e Turismo 
Titular 

Milena Andrade 
Pedrosa  

SINDETUR MG - Sindicato das 

Empresas de Turismo no Estado 
de MG 

Titular 
José Eugênio de 
Aguiar  

SINDIPROM - Sind. De Emp. De 

Prom. Org. Mont. De Feiras, Congr. 
e Event. MG 

Titular Mariana Braga  
UFMG - Universidade Federal de 
Minas Gerais 

Suplente 
Frederico Couto 
Marinho  

 151 

Lista complementar – Outros participantes 152 

  
 153 NOME ENTIDADE 

1. Fernanda Machado Dias Belotur 

2. Jaqueline Larangeira CDL BH 

3. Joel Henrique de Souza Matos CDL BH 

4. Jonas da Silva Henrique Belotur 

5. Jordana de Paula Menezes Belotur 

6. Juliana Barcellos Belotur 

7. Karla Bilharinho Guerra Belotur 

8. Leonardo Nunes Belotur 

9. Luciana Domingues Não identificada 


