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DECRETO N°. 12, DE 04 DE MARpO DE 2021.

INSTITUI O COMITE COORDENADOR DA
CANDIDATURA DO

PARQUE

NACIONAL

CAVERNAS DO PERUAQU A PATRIMONIO
MUNDIAL DA UNESCO E NOMEIA SEUS
MEMBROS.
A PREFEITA do Municipio de Itacarambi, Estado de Minas Gerais, no uso das
atribuigoes legais,

em consonancia com o

interesse mutuo

intermunicipal,

DECRETA:
Art. 1°. Fica instituido, em interesse mutuo intermunicipal, o Comite Coordenador da
Candidatura do Parque Nacional Cavernas do Peruagu a Patrimonio Mondial da
Unesco, com a finalidade de promover, em conjunto com os municipios vizinhos de
Januaria e de Sao Joao das Missoes, a consolidagao da candidatura do Parque
Nacional junto a Organizagao das Nagoes Unidas para a Educagao, a Ciencia e a
Cultura - UNESCO para concorrer ao titulo de Patrimonio Mondial nas categorias
Natural e Cultural.
Art. 2°. O Comite tera a nomenclatura de COMITE PERUAQU UNESCO.

Art. 3°. O COMITE PERUAQU UNESCO e urn orgao deliberative e consultivo na sua
area de atuagao e tera as seguintes atribuigoes:

I - Promover as agoes, articulagoes e as atividades necessarias para apresentagao
da candidatura do Parque Nacional ao titulo de Patrimonio Mondial junto a
UNESCO, desde a elaboragao do dossie ate a formalizagao da candidatura.
II - Atuar sempre em integragao com os principals atores do processo, em especial
o Governo Federal atraves dos Ministerios do Meio Ambiente - MMA e do Turismo Mtur, o governo Estadual atraves da Secretaria de Cultura e Turismo, os tres
municipios onde esta inserido o Parque Nacional e os municipios que compoem o
Circuito Turlstico Velho Chico e a AMANS.
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III - Buscar e celebrar parcerias e convenios junto as universidades, ONGs,
entidades de fomento, agendas de desenvolvimento, instituipoes do sistema “S”,
entidades

de

classe,

imprensa,

conselhos,

circuitos

turlsticos

e

orgaos

governamentais, sempre mantendo como objeto a finalidade do comite.
IV - Buscar recursos, nas formas da lei, junto a empresas estatais ou de iniciativa
privada, orgaos governamentais, Ministerio Publico atraves da indicagao de TACs,
campanhas de doagao ou contribuigao.
Art. 4°. O comite nao possui qualquer personalizagao jurldica para receber receitas
ou gerar despesas. Qualquer recurso obtido devera preceder da chancela da
procuradoria jurldica municipal atestando sua legalidade e qual a destinagao
competente e especlfica devera ser alocado o recurso para uso em prol da
candidatura do Parque a Patrimonio Mundial.
Art. 5°. E vetado ao comite e aos seus membros qualquer atividade, mesmo que
inerente ao objetivo do comite, que venha gerar qualquer tipo de onus ou despesas
ao municlpio, exceto quando autorizado pelo chefe do executivo municipal na forma
da lei.
Art. 6°. Os membros do comite nao receberao qualquer tipo de remuneragao,
entretanto, se for do interesse do municlpio, analisado caso a caso, quando
autorizado pelo chefe do executivo

municipal,

poderao ser custeadas ou

reembolsadas as despesas de seus membros como transporte, alimentagao e
hospedagem, quando em atividades relacionadas a candidatura e a sua formatagao.

Art. 7°. O Comite sera composto por 14 membros representantes da administragao
publica e sociedade civil, sendo eles:

a) 01 representante indicado pelo municlpio de Itacarambi.
b) 01 representante indicado pelo municlpio de Januaria.
c) 01 representante indicado pelo municlpio de Sao Joao das Missoes.
d) 01 representante indicado pelo Ministerio do Meio Ambiente.
e) 01 representante indicado pelo Ministerio do Turismo.
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representante

indicado pelo Governo Estadual,

preferencialmente pela

Secretaria de Cultura e Turismo.
g) 01 representante indicado pela Sociedade Brasileira de Espeleologia.
h)

01

representante indicado

por qualquer das entidades do

Sistema “S”,

preferencialmente pelo SEBRAE.
i) 01 representante indicado pelo Circuito de Turismo Velho Chico.
j) 01 representante gestor da APA e Parque Nacional Cavernas do Peruagu,
preferencialmente o chefe da unidade.
k) 01

representante

indicado pelo Conselho Consultivo do Parque Nacional

Cavernas do Peruagu.
l) 03 representantes com reconhecida importancia para composigao do comite e de
relevante atuagao presente ou futura no processo de reconhecimento do Peruagu a
Patrimonio Mundial e que poderao ser indicados e eleitos pelos proprios membros
do comite na reuniao subsequente a indicagao.

Art. 8°. E vetado o uso do comite para promogao politica ou pessoal de qualquer de
seus membros, observado a permissao das atividades necessarias e inerentes ao
processo da candidatura a Patrimonio Mundial, inclusive as de cunho jornalistico e
de divulgagao.

Art. 9°. O membros do comite terao mandate de 4 (quatro) anos, podendo as
instituigoes ou entidades substituir seus representantes no decorrer do mandate.

Art. 10. Centre os membros do comite sera eleita uma diretoria composta por 1 (urn)
presidente, 1 (urn) vice presidente e 2 (dois) secretaries. A eleigao se dara na
primeira reuniao oficial do comite e a representatividade tera duragao de 2 (dois)
anos, quando devera ocorrer novo pleito, e assim sucessivamente a cada bienio.

Art. 11. O comite se reunira sempre que necessario, quando convocado pelo seu
presidente isoladamente ou por 02 membros de sua diretoria em conjunto.
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Art. 12. Os membros do comite poderao criar um regimento interno, desde que
respeite as normas e condigoes deste decreto, o qual devera ser aprovado em
reuniao do proprio comite e por maioria simples.

Art. 13. Para a primeira composigao do primeiro mandate do comite, ficam
nomeados os seguintes representantes:
- Representante municipio de Itacarambi: Claudia Simone Ferreira Seixas
- Representante municipio de Januaria: Aurelio Vilares Pinto
- Representante municipio de Sao Joao das Missoes: Elson da Silva Souza
- Representante do Ministerio do Meio Ambiente: A ser indicado oportunamente pelo
orgao
- Representante do Ministerio do Turismo: A ser indicado oportunamente pelo orgao
- Representante do Govern© Estadual: A ser indicado oportunamente pelo orgao
- Representante da Sociedade

Brasileira de

Espeleologia:

Carlos

Leonardo

Bracalente Giunco
- Representante do Sistema “S”: Aline da Silva Magalhaes
- Representante do Circuito de Turismo Velho Chico: Presidente da Associagao do
Circuit© de Turistico Velho Chico
- Representante do Conselho Consultive do Parque Nacional: a ser indicado
oportunamente pelo orgao.
- Representante gestor da APA e Parque Nacional Cavernas do Peruagu,
preferencialmente o chefe da unidade: Dayanne Ferreira dos Santos Sirqueira.
- Representante com reconhecida importancia para composigao do comite e de
relevante atuagao presente no process© de reconhecimento do

Peruagu

a

Patrimonio Mundial (primeiro representante): Paulo de F. Ribeiro.
- Representante com reconhecida importancia para composigao do comite e de
relevante atuagao presente ou futura no process© de reconhecimento do Peruagu a
Patrimonio Mundial (segundo e terceiro representantes): A ser indicado em
oportunamente pelo orgao.

Paragrafo Primeiro. As cadeiras eventualmente vagas ou aguardando indicagao de
representantes constantes nas letras “a” a “k” do artigo 7° supra, estes serao
automaticamente conduzidos a fungao de membro do comite mediante simples
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oficio enviado pela instituigao, dispensada a necessidade de novo decreto de
nomeagao.

Paragrafo Segundo. As cadeiras vagas e aguardando indicagao de representantes
constantes na letra “I” do artigo 7° supra, os indicados serao automaticamente
conduzidos a fungao de membro do comite apos o cumprimento das formalidades
previstas neste decreto, seguido do envio de simples oficio pelo presidente do
comite informando ao chefe do executive municipal os nomeados. Nao sera
obrigatorio o preenchimento das cadeiras referidas neste paragrafo para o
funcionamento do comite, podendo ser ocupadas a qualquer momento, quando
cumpridas as formalidades previstas neste decreto.

Art. 14. A primeira Diretoria do comite sera eleita quando da primeira reuniao oficial
de seus membros. A hipotese de alguma instituigao, orgao governamental ou
entidade ainda nao ter indicado seu representante, nao afetara a eleigao da diretoria,
que devera transcorrer dentre os representantes ja indicados.

Art. 15. Por se tratar de interesse mutuo intermunicipal, decreto de semelhante teor
sera tambem publicado pelos municipios de Januaria e de Sao Joao das Missoes.

Art. 16. Este decreto entra em vigor a partir de sua publicagao.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Itacarambi (MG), 04 de margo de 2021.
Nivea Marin de OHvelrfl
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