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Ata da Primeira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR de 

Espírito Santo do Dourado. Às 19h00min do dia 20 de abril de 2021, de forma remota, 

utilizando da plataforma Google Meet, em Espírito Santo do Dourado, MG reuniram-se: 

Representantes da Comunidade – Carlos Augusto Serapião (representante do setor 

Artesanato e afins); Carlos Brandão Lopes dos Santos Lira, Diego Rafael do Prado Loiola 

(representantes do setor de práticas esportivas ecológicas); Edvaldo Luís dos Santos, 

Gabriel Vieira Giannini, Ismael Apinagé Santos (representantes do setor de Comércio e 

agricultura). Representantes do Poder Público – Danilo Gianini Docema, Fernando 

Henrique do Vale (representantes do setor de Turismo e Cultura); Denise de Cássia Leal 

Giannini, Emilson Carvalho Caetano (representantes do setor Social); Leila Cristina de Melo 

Nunes, Marcos Tadeu da Silva (representantes do setor de Administração Municipal e 

Educação). O Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Danilo Gianini Docema, 

deu boas-vindas aos presentes e o Diretor do Museu Histórico Municipal Dona Egídia Maria 

de Jesus, Fernando Henrique do Vale, dirigiu algumas palavras aos participantes, dando 

assim início aos trabalhos. (1) Estruturação do COMTUR: Eduardo Vieira Lanza, gestor 

técnico do Circuito Caminhos da Mantiqueira coordenou a Estruturação do Conselho 

Municipal de Turismo de Espírito Santo do Dourado. A reunião foi iniciada com 

apresentação falando um pouco do Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira, Circuito 

este ao qual Espírito Santo do Dourado é associado. Eduardo propôs para se aprofundar 

mais no assunto em uma reunião presencial, pois devida às medidas de distanciamento 

social, o encontro se realizou de forma remota. Entretanto, apresentou algumas idéias sobre 

o circuito, plano de turismo, Conselho Municipal de Turismo, e os passos para que o 

município passe a integrar o programa de regionalização do turismo de Minas Gerais. Em 

seguida, Eduardo discorreu sobre a formação do COMTUR (Conselho Municipal de 

Turismo), a importância do mesmo e também sobre os membros de sua composição. Foi 

explanado sobre a atuação, planejamento Estratégico e Plano de Trabalho do Circuito. Em 

seguida o gestor técnico Eduardo falou sobre a importância e os novos desafios que o 

COMTUR terá que assumir perante o município. Os segmentos ao qual o conselho deve 

obedecer e seguir para reestruturar o COMTUR é o mesmo que está em sua lei e regimento 

interno. No setor do Poder Público: Titular e suplente do setor de Turismo e Cultura; Titular e 

suplente do setor de Ação Social; Titular e suplente do setor de Educação. Representando a 

comunidade: Titular e suplente do setor de Comércio local; Titular e suplente do setor de 

Artesanato e agricultura; Titular e suplente do setor de práticas esportivas ecológicas e 

afins. Para a eleição da diretoria, foi deixado em aberto para que os membros lançassem 

uma possível candidatura. O primeiro a se manifestar foi Ismael Apinage Santos, para o 

cargo de secretário. Gabriel Vieira Giannini tomou a palavra e pediu maiores 

esclarecimentos sobre a formação da diretoria do Conselho. Diego Rafael do Prado Loiola 

manifestou interesse pelo cargo da presidência, e Gabriel para Vice-Presidente. Emilson 

Carvalho Caetano manifestou interesse pelo cargo da secretaria e logo em seguida Edvaldo 

Luís dos Santos se colocou a disposição pelo cargo da Vice-Presidência, na possibilidade 

de se formar duas chapas ou se estabelecer um entendimento entre os possíveis 

candidatos. Ao tomar a palavra, Gabriel manifesta o desejo de contribuir com o Conselho de 

outras maneiras, deixando a candidatura à Vice-Presidência para Edvaldo. Antes mesmo 

que as eleições ocorressem, Eduardo tomou a palavra, utilizando um modelo do Regimento 
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do COMTUR, pois o mesmo se encontra em análise pelo Conselho e em fase de aprovação, 

para deixar claro a todos as funções a serem desempenhadas. Tendo apenas um candidato 

para a Presidência e um para a Vice-Presidência. Com dois candidatos para a função de 

secretário, teve início o processo eleitoral, e, após alguns diálogos entre os componentes, 

ficou decidido que Emilson Carvalho Caetano assumiria o cargo de secretário. A votação 

ocorreu por aclamação, sendo eleita a presente chapa. Sendo assim o conselho foi 

totalmente estruturado e os segmentos todos preenchidos o decreto com nome dos 

participantes será feito e assinado pelo prefeito e o mesmo será apresentado na próxima 

reunião do COMTUR. Ao Conselho eleito ficou delegado o estudo dos Regimentos do 

COMTUR e FUMTUR, pois ambos deverão ser elaborados pelos seus membros num prazo 

de 180 dias a partir da publicação da Lei Municipal nº 428 de 25 de março de 2021, a qual 

dispões sobre a política municipal de turismo (Art. 21º). Decisão: Decidiu-se que a próxima 

reunião do COMTUR será na segunda semana do mês de maio, a marcar pela diretoria do 

Conselho, com a finalidade de discutir os Regimentos do COMTUR e FUMTUR. Decisão: o 

Conselho Municipal de Turismo ficou assim formado:  Representantes da Comunidade – 

Carlos Augusto Serapião (representantes do setor Artesanato e afins); Carlos Brandão 

Lopes dos Santos Lira, Diego Rafael do Prado Loiola (representantes do setor de práticas 

esportivas ecológicas); Edvaldo Luís dos Santos, Gabriel Vieira Giannini, Ismael Apinagé 

Santos (representantes do setor de Comércio e agricultura). Representantes do Poder 

Público – Danilo Gianini Docema, Fernando Henrique do Vale (representantes do setor de 

Turismo e Cultura); Denise de Cássia Leal Giannini, Emilson Carvalho Caetano 

(representantes do setor Social); Leila Cristina de Melo Nunes, Marcos Tadeu da Silva 

(representantes do setor de Administração Municipal e Educação). A diretoria do Conselho 

ficou assim formada: Presidente: Diego Rafael Do Prado Loiola; Vice-Presidente: Edvaldo 

Luís dos Santos; Secretário: Emilson Carvalho Caetano. Conselheiros Fiscais: Carlos 

Brandão Lopes dos Santos Lira e Ismael Apinagé Santos.  

Sem mais nada a tratar, o Secretário de Cultura, Esporte e Turismo deu por encerrada a 

reunião. Eu, Emilson Carvalho Caetano, secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e 

aprovada, será assinada pelos presentes. 
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