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Atas
ATA REUNIÃO (ORDINÁRIA) CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE IGUAÍ-BA
(COMTUR) REALIZADA AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE
DOIS MIL E VINTE E UM
Aos 18 (dezoito) dias do mês de março do ano de 2021, às 17:13 horas, foi realizada a reunião
ordinária do Conselho Municipal de Turismo, para a reunião trimestral ordinária, no auditório da
sede da APA Serra do Ouro. O Presidente Roberto Macedo Fernandes saudou a todos e deu início
à reunião. Inicialmente Welington Lima de Santana, atual coordenador de turismo e membro do
conselho, declarou aberta a reunião com as apresentações. A reunião seguiu com a fala do
Presidente, que também é secretário de meio ambiente do município. Ele informou que foi
realizada a convocação de 22 pessoas, sendo que algumas não se fizeram presentes. Ele propõe
uma mudança na forma de conduzir o conselho, pois muitos conselheiros não se fazem presentes
e não participam ativamente de decisões importantes. Ele aborda também que muitas pessoas não
procuram se informar sobre as ações que estão sendo executadas pela Secretaria Municipal de
Turismo, e isso muitas vezes ocasiona a disseminação de informações errôneas. Ele expõe que a
última gestão da secretaria de turismo deixou a desejar em suas ações, e que as pessoas devem
aceitar um cargo quando estiverem dispostas a realmente trabalhar e com comprometimento.
Ressaltou que a gestão municipal, pelo menos no que diz respeito à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, sempre se dispôs a fornecer funcionários capacitados e inclinados a fazerem as coisas
acontecerem. Espera-se que as pessoas que irão fazer parte do conselho sejam comprometidas e
participativas. E que se alguém quiser se manifestar a compor uma nova chapa o espaço está
aberto. A secretaria municipal de meio ambiente e a secretaria municipal de turismo está à
disposição para quem quiser informar-se sobre as ações realizadas pelas secretarias, inclusive para
realizar sugestões para melhoria desses setores. A palavra foi passada novamente para Welington
Lima de Santana que relembra que Iguaí sempre foi apresentada como uma cidade que tem muitos
atrativos turísticos, porém ainda não possui uma estrutura adequada para receber os turistas, não
existem equipamentos turísticos adequados para isso. Divulgar é essencial, mas é preciso, antes de
tudo, criar uma estrutura mínima para receber os turistas, pois muitas vezes eles chegam no
município e não levam uma boa impressão justamente por faltar infraestrutura capaz de atender
eficientemente o público turístico. Em seguida, Welington Lima de Santana apresentou o relatório
de ações do turismo. Inicialmente foi realizada a sinalização dos locais. Foram colocadas placas
de sinalização, em pontos estratégicos, em estradas que dão acesso a pontos turísticos do
município. As placas são artesanais, nem todas foram feitas, mas 80% já foi concluído. Foi
instalado um outdoor na entrada da cidade, que parece uma ação simples, mas muitas pessoas
passam pela cidade e não imaginam o potencial turístico do município, e esta ação pode incentivar
a pessoa a voltar ao município para conhecer as belezas naturais. Foram disponibilizados em 2017
alguns cursos voltados para o turismo pelo PRONATEC. Foi realizado o convite no Colégio e em
hotéis e pousadas, e os cursos também foram divulgados em rádio. Contudo a participação foi
mínima. Nesse sentido, é necessária a realização de um trabalho de mobilização da população para
que as pessoas sintam segurança em trabalhar com o turismo, e sejam incentivadas em vista do
potencial que o município possui. Atualmente estão disponibilizados alguns cursos pelo Instituto
Federal do Rio Grande do Sul, em que Franciele Torres está fazendo as inscrições, através da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para quem se interessar. As Secretarias possuem um site
chamado fonte de beber água, no qual são apresentadas todas as ações realizadas pela Secretaria
Municipal de turismo. Também foi realizada a revitalização da fonte da entrada da cidade, e
paralelamente a isso foi realizado o recolhimento de carcaças de carros que estavam espalhados
pela estrada. O Presidente falou um pouco sobre a praça que está sendo reformada. Welington
Lima de Santana falou sobre a revitalização das Praças, e explanou que muitas pessoas
questionaram as Secretarias acerca da retirada de árvores da Praça, e explicou que para a retirada
foi realizado um estudo técnico da real necessidade de retirada, sendo que foi encaminhado ofício
técnico para o Ministério Público. Nesse momento, O Presidente afirmou que no lugar das árvores
que foram retiradas, foram plantadas outras 13 mudas, de porte mais adequado para arborização
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de praças, sendo elas Guapuruvus e Ipês com 4 cores diferentes (Roxo, Branco, Amarelo e Rosa).
Jorge Pales, convidado por membros pertencentes ao Conselho, estava como ouvinte da
comunidade local, informou que a amiga argentina conheceu a cachoeira do Dino devido a imagem
que viu na rodoviária, o que despertou seu interesse pelas belezas naturais do município,
enfatizando, portanto, a importância destas ações. Welington Lima de Santana falou sobre a
criação do Centas – Centro de Triagem de Aves Silvestres para recebimento e cuidado de aves
capturadas, para posterior soltura das mesmas. Falou também sobre a elaboração do Relatório de
Aves presentes no município, que atrai o nicho do turismo de observação de aves, que é um dos
que mais crescem no mundo. Outra situação que repercutiu no município, foi a criação da revista,
Iguaí – Bahia Fonte de Beber Água. Foram 20 mil exemplares confeccionados. A revista foi feita
com o patrocínio de parceiros e empresários do município. Foram também realizadas palestras e
participações em eventos e workshops para divulgar Iguaí de forma técnica. O Presidente palestrou
na OAB em Itabuna, onde os projetos foram aplaudidos e elogiados. Welington Lima de Santana
falou também sobre o stand que foi realizado na praça municipal de Iguaí, na Festa de Setembro
de 2019, para expor o potencial turístico do município e as ações realizadas no mesmo, assim como
exposição dos relatórios elaborados, e vídeos. Também enfatizou a participação no 3° Forum
Conectour em vitória da conquista, onde foi montando um stand divulgando as belezas naturais do
município, no qual foi apresentado e aprovado um artigo cientifico elaborado pelo Welington
Lima de Santana e pela sra. Franciele. Da rota caminhos do sudoeste Iguaí foi o único a montar
um stand. Citou também uma ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que também
envolve o turismo: a montagem da fossa séptica no Balneário Beach Park, para preservação do
meio ambiente. Falou sobre o Balneário de Hélio (Balneário Paraíso), presente na reunião, que
tem uma excelente infraestrutura para o recebimento de turistas, e parabenizou o proprietário.
Discorreu sobre o catálogo de cachoeiras, que está sendo elaborado, tendo finalizada a sua 1ª
Edição, e a 2ª Edição já está em elaboração. Nelo Ferrari explicitou que quando foi criada a APA,
técnicos da Secretaria Estadual fizeram um levantamento de cachoeiras no município, para
elaboração do inventário turístico. Urivaldo Campos ressaltou que em parceria com a faculdade
Montenegro foi realizado o inventário turístico do município. A pasta ficou no gabinete da
prefeitura em 2012, a prefeitura pagou os turismólogos da faculdade Montenegro durante 8 meses.
Hoje não encontramos nada arquivado relacionado ao turismo. Urivaldo Campos era o
representante do município de Iguaí, na época. Os turismólogos foram pagos pela prefeitura, assim
como alimentação e estadia no município. Contudo sumiram todos os arquivos. Essa
desorganização, gerou um atraso muito grande para o município, pois, tudo terá que ser refeito.
Welington Lima de Santana ressaltou que a Secretaria não possui nenhum arquivo referente ao
inventário turístico, todos os documentos que a Secretaria possui atualmente foram elaborados
recentemente (a partir de 2016 até hoje). Todos os arquivos desapareceram possivelmente na troca
de gestão. Urivaldo Campos era assessor de gabinete do prefeito na época. Welington Lima de
Santana explicou que os técnicos das Secretarias Municipais de Turismo e de Meio Ambiente estão
realizando o levantamento com recursos próprios, e passou o catálogo para os presentes
apreciarem. A Secretaria Municipal de Turismo é questionada constantemente, sobre como
comprovar que existem 180 cachoeiras, se não existem registros que comprovem a afirmação.
Nelo Ferrari falou que o trabalho de divulgação fez com que o Ministério do Turismo enxergasse
o município, e o inserisse na Rota Turística Caminhos do Sudoeste. Welington Lima de Santana
ressaltou que foi contratada uma pessoa para promover um curso de rapel no município, contudo,
devido a pandemia, não pode ser realizado. Jorge Pales enfatizou que pode entrar em contato com
o amigo da chapada para dar o curso, caso seja necessário. Welington Lima de Santana falou sobre
o cadastro CADASTUR, que são encontradas dificuldades, principalmente relacionadas à
resistência dos empreendedores em fazer o Cadastro, na maioria dos casos, por julgarem se tratar
de questões políticas. É necessária a realização de um trabalho de divulgação para mais
empreendedores entenderem a importância e realizarem o cadastro. O Presidente falou sobre a
importância do CADASTUR, que é uma propaganda a nível nacional muito importante para os
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empreendimentos, e sua divulgação. Welington Lima de Santana informou que é um cadastro que
o próprio empreendedor pode fazer, e a secretaria se disponibilizou a fazer e muitas pessoas não
querem. Welington Lima de Santana informou também que já foi feita uma parceria com o CETEP,
em conjunto com o Colégio Duque de Caxias, para que seja fornecido um curso de Guia Turístico,
cadastrado no MEC, para formação de Guias no município. Nelo Ferrari explicitou que pode ser
feito o pedido para a Secretaria Estadual de Turismo com um retorno de 6 meses, e Welington
Lima de Santana informou que em visita do Divaldo Franco ao município de Iguaí, o mesmo
informou que a Secretaria Estadual, atualmente não está dando suporte de cursos, principalmente
devido a pandemia. Foi encaminhado o pedido à SUPROT, e estamos aguardando esse período
crítico de pandemia passar. O SEBRAE também é importante nesse sentido. Jorge Pales ressaltou
que é muito importante a formação de guias no município, para o recebimento consciente dos
turistas. Nelo Ferrari ressalta o exemplo de Paulo Afonso, das pessoas que iam de ônibus, levavam
comida e bebida e iam embora, turistas tem que dormir pelo menos uma noite no município. A
administração fez um portal na cidade, impedindo a entrada desses ônibus para evitar que isso
ocorra, o que gerou um aumento na renda do município. Welington Lima de Santana falou sobre
a criação de trilhas ecológicas, e explanou sobre a primeira trilha mapeada e catalogada no
município, um percurso de 9km iniciado no Areão da serra do ouro, até a Cachoeira do Dino. Falou
também sobre a chamada do Workshop Internacional de Observação de Aves para Iguaí.
Ocorreram dois Workshops até hoje, e o terceiro está programado para acontecer em Iguaí. Estava
marcado para 2021, mas por conta da pandemia, só será possível a realização dos mesmos quando
essa situação pandêmica for amenizada. Falou-se sobre a construção do canil municipal que é uma
obra da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que reflete no turismo municipal. Representantes
da Secretaria Municipal de Turismo e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que compõem
o Conselho Municipal de Turismo, foram convidados para compor a câmara técnica do turismo.
Vitória da conquista, Maracás, Jequié e Iguaí, fazem parte da Zona Caminhos do Sudoeste. Sendo
que Iguaí ocupa uma posição de destaque na Zona. Para efetivação da Câmara Técnica, só está
faltando a última assembléia para que se possa registrar em ata e registrar o Estatuto. O Estatuto
do município irá acompanhar o Estatuto da Zona Costa do Cacau por ser muito parecida com a
nossa Zona. Está sendo elaborado um catálogo com QRcodes nas 10 principais cachoeiras do
município. Só será liberado quando for registrado, e logo estará sendo disponibilizado para todos
os interessados. Foi apresentada a nova equipe da Secretaria Municipal de Turismo, o secretário
Manoel Neto Franco, o coordenador Welington Lima de Santana, e a secretaria de gabinete de
Turismo sra. Taniara Vieira. O Secretário Municipal de Turismo, Manoel Neto Franco, se
apresentou, e falou sobre a importância do desenvolvimento das atividades turísticas no município.
Ressaltou que é muito gratificante ver as pessoas relacionadas ao trade turístico do município
presentes na reunião, e agradeceu a presença ressaltando que a secretaria está como parceria do
povo para realizar o que for preciso para o desenvolvimento dessa área de extrema importância
para o desenvolvimento do município. Welington Lima de Santana deu início a chamada para
recomposição do Conselho Municipal de Turismo. Sendo que a atual composição foi renovada em
2018, e termina agora em 2021. O Conselho é de extrema importância para o município. Precisase de um conselho que atue, por isso no regimento é permitido um funcionário público ser
presidente. O atual presidente montou uma nova composição para o Conselho. Na última reunião,
viasse que a composição era mais extensa o que gerava um problema devido ao quórum e as
reuniões não aconteciam porque muita gente não participava. Sidney Miranda parabenizou
algumas das ações realizadas, e mostrou interesse em contribuir com as ações a serem realizadas
através da Secretaria Municipal de Turismo. Explanou que não conhecia muitos dos projetos
realizados e que, infelizmente, em Iguaí existe uma raiz política, o que gera dificuldades até na
divulgação das ações. Quer estar presente e contribuir no que puder com o desenvolvimento da
cidade. Ressaltou o potencial turístico da cidade que muitos nem conhecem e que deve-se fazer
ações de divulgação e informação para que a sociedade iguaiense conheça as cachoeiras, porque
muitos não conhecem e por esse motivo não valorizam. Welington Lima de Santana, informou que

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1Q6J0IVX0YJD6VAZSTT9PA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Iguaí

Terça-feira
15 de Junho de 2021
5 - Ano - Nº 2411

na próxima reunião a Lei municipal estará em pauta para ser reformulada pois não existe nada na
mesma que fale sobre a configuração local do município. Se está no código, passa a ser exigência,
então a lei precisa ser discutida e reformulada. Ex: não se fala de segurança no código, e, nesse
caso, como será cobrado dos empreendedores segurança se não está preconizado no código. Outra
questão é criar um item para abranger os empreendedores. É inteligente se ter um presidente
atuante para que as coisas aconteçam no município. O que é decidido é decidido em plenário pelo
Conselho. Está sendo seguido o regimento e se alguém porventura se opor o mesmo é democrático
e aberto a discussões e questionamentos. Foi perguntado se alguém se habilita a assumir a
presidência do Conselho e ninguém se manifestou. Urivaldo Campos se disponibilizou para
contribuir, enfatizando que cada um deve fazer o seu papel para alavancar o turismo do município.
Temos que avançar, para fazer um bom trabalho em Iguaí. Poder público, empreendedores e
sociedade civil, se unirem. O Presidente convidou Sidney Miranda para ser o vice-presidente do
Conselho, e ele aceitou. Foi discutida e aprovada a chapa para a Nova composição do Conselho
Municipal de Turismo que ficou da seguinte forma:
Direção do Conselho
Nome
Cargo
Seguimento a que representa
Presidente Roberto Macedo
Presidente
Secretaria Municipal de meio
Fernandes
Ambiente
Sidney Miranda
Vice-presidente
Câmara Municipal de Iguaí
Franciele Torres
Secretária
Secretaria Municipal de meio
Ambiente
Conselheiros titulares
Nome
Seguimento a que representa
Welington Lima de Santana
Associação de moradores e pequenos produtores de
Ribeirão das Flores
Alan de Almeida Barbosa
Procuradoria Municipal
Wesley Novais Santos
Esporte, Educação e Cultura
Manuel dos Santos
Secretaria Municipal de Turismo
Franco
José Diney Santos
Empreendedor - Hotelaria
Oliveira
Erisvaldo de Oliveira
Empreendedor - Balneário
Pereira
Ubiraci Rodrigues da
Empreendedor - Hotelaria
Rocha
Sidney Miranda
Câmara municipal
Ruberval Pinto
Secretaria Municipal de Saúde
Conselheiros suplentes
Nome
Segmento
Hélio dos Santos Souza
Associação de moradores e pequenos produtores de
Ribeirão das Flores
Luciano Macedo
Procuradoria Municipal
Fernandes
Wesley Pinto
Esporte, Educação e Cultura
Taniaria Vieira
Secretaria Municipal de Turismo
Wiliam Cabral Santos
Empreendedor – Eventos
Urivaldo Campos
Empreendedor – Comunicação
Nelo Ferrari
Empreendedor – Hotelaria
Davi de Borges
Câmara municipal
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Diego Rodrigo dos
Secretaria Municipal de Saúde
Santos Nascimento
A próxima reunião deverá ocorrer no dia 17 de Junho de 2021, às 16:30 horas. Possivelmente
será realizada uma reunião extraordinária para discutir a reabertura do turismo no município.
Welington Lima de Santana explana sobre o organograma de atividades a serem realizadas no ano
de 2021. Urivaldo Campos fala sobre o dinheiro que foi liberado em linha de crédito para os
empreendedores, com juros mínimos. O Presidente fala que isso já está sendo feito, com orientação
para os empreendedores que não possuírem estar abrindo o CNPJ. Welington Lima de Santana
ressalta que se não tiver o CADASTUR também não tem direito. Jorge Pales tomou a palavra
informando que viaja pela Sulamérica levando grupos, pois trabalha com turismo, disse que sentese incentivado a trazer pessoas para o município de Iguaí, inclusive de fora do Brasil, por perceber
as ações que estão sendo realizadas. Se predispõe a ajudar inclusive a trazer pessoas especializadas
da chapada, ou levar pessoas daqui para a Chapada, para conhecer o turismo da cidade. Sidney
Miranda ressalta que é importante fazer esse intercâmbio para que as pessoas conheçam o turismo
bem elaborado, que ele trouxe um grupo para Iguaí e que se sentiu constrangido, ao fato de que
proprietários de um determinado estabelecimento pediram para vistoriar as bolsas das pessoas.
Jorge Pales enfatizou que geralmente os turistas gostam de áreas mais reservadas. Que na Chapada,
por exemplo, muitas pessoas preferem ficar hospedadas nas casas dos nativos, casas de adobe
geralmente, e as pessoas adoram conhecer a cultura local. Instrui os empreendedores a se
cadastrarem em sites desse ramo, booking, trip advisor, pois todos os turistas procuram esses sites.
Welington Lima de Santana terminou de falar sobre o organograma de atividades. Sidney Miranda
informou que pode-se fazer contato com Paulo Sérgio, superintendente da defesa civil para ver a
questão do curso de salva vidas pelo Corpo de Bombeiros. Welington Lima de Santana informou
que o capitão da Peto esteve no município fazendo um trabalho de mapeamento das principais
áreas turísticas. Diney, preconiza que deve-se ter uma equipe municipal de segurança e que os
seguranças irão fazer os cursos relacionados ao turismo oferecidos no município. Hélio,
proprietário do Balneário Paraíso, fez um agradecimento à gestão, e disse que a primeira gestão
que foi visitar o balneário foi essa. Ele diz que as pessoas de Iguaí não estão acostumadas com a
cultura do turismo. As pessoas não querem pagar pelo serviço oferecido no município. Welington
Lima de Santana agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezenove horas e trinta e um
minutos, da qual eu, Franciele Torres, secretária, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada,
será assinada por todos os presentes.

_____________________________________ _____________________________________
Roberto Macedo Fernandes
Franciele Santos Torres
Presidente do COMTUR
Secretária do COMTUR
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