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Espírito Santo do Dourado, 22 de julho de
2021

Ata da Terceira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR de
Espírito Santo do Dourado. Às 19h00min do dia 22 de julho de 2021, de forma remota,
utilizando da plataforma Google Meet, em Espírito Santo do Dourado, MG reuniram-se os
seguintes conselheiros: Carlos Augusto Serapião, Carlos Brandão Lopes dos Santos Lira,
Diego Rafael do Prado Loiola, Edvaldo Luís dos Santos, Emilson Carvalho Caetano,
Fernando Henrique do Vale, Marcos Tadeu da Silva e o gestor do Circuito Caminhos da
Mantiqueira Eduardo Vieira Lanza. Estabelecido o quórum necessário, deu-se início a
reunião ordinária, e, tomando a palavra, o Sr. Presidente Diego Rafael do Prado Loiola, deu
as boas vindas a todos os conselheiros iniciando a reunião. Antes da leitura da Ata, por
motivos de compromissos, Eduardo Vieira Lanza tomou o uso da palavra para esclarecer
alguns pontos sobre o Plano Municipal de Turismo. Segundo Eduardo, o plano de turismo é
muito importante e fundamental para dar andamento tanto nas atividades do departamento
municipal de turismo quanto no planejamento das ações do Conselho Municipal de Turismo
e da população local, sendo um documento também destinado para justificar o recebimento
do ICMS do turismo. A Conferência para a realização do plano está agendada para os dias
13, 14 e 15 de setembro, de forma presencial, e, dependendo da situação da Pandemia do
COVID-19 naquele momento, serão definidos o número de participantes, mantendo todos os
protocolos recomendados pelos especialistas da saúde. A forma presencial permite maior
interação, sendo realizado em três dias: no primeiro dia será proposta uma palestra com o
tema relacionado ao turismo, e os outros dias serão destinados a realização das etapas
relacionadas ao plano municipal de turismo. Eduardo deixou a palavra aberta para algum
questionamento. O conselheiro Fernando Henrique do Vale tomou a palavra, reafirmando
aquela data proposta e discutindo a questão do horário de início dos encontros e o local
mais adequado, sendo sugerido o Plenário da Câmara Municipal de Espírito Santo do
Dourado ou o Centro de Convivência mantido pelo CRAS do município, lugares estes
amplos, que proporciona o cumprimento das normas exigidas pelas autoridades sanitárias.
Ressaltou ainda a importância da participação de membros da sociedade civil, para que
todos possam participar desse processo de construção. Tendo finalizada a primeira
discussão, o secretário Emilson Carvalho Caetano fez o uso da palavra para realizar a
leitura da Ata da última reunião realizada, sendo por todos aprovada. O conselheiro
Fernando Henrique do Vale, também representante do Departamento de Turismo, tomou a
palavra para tornar público a todos os conselheiros os trabalhos realizados nos últimos
meses. O primeiro ponto elencado foi a respeito das reuniões do Circuito Caminhos da
Mantiqueira realizadas nos meses de maio e junho. A este respeito, foi mencionado o
projeto do cicloturismo, a principal rota que abarcará 16 cidades. Até aquele momento foram
georreferenciadas as cidades de Conceição das Pedras a Pedralva; Pedralva a Maria da Fé;
Maria da Fé a Cristina; Cristina a Virgínia; Santa Rita do Sapucaí a Pouso Alegre; Espírito
Santo do Dourado a Silvianópolis. Mencionou-se também sobre as eleições da nova
diretoria do Circuito, o qual adotará novas estratégias, como, reuniões com cada município,
melhorias no site e no aplicativo, e outras questões. Foi pedido também que cada município
realizasse um levantamento sobre os artesãos locais. Para o Conselho, foram apresentados
os seguintes trabalhos que foram realizados: envio de dados sobre o município para
alimentar o aplicativo do Circuito Caminhos da Mantiqueira; realização da uma parte do
Inventário Turístico, o qual foi realizado a princípio os cadastros de todas as empresas e
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diversos comércios da localidade. Neste ponto, o conselheiro Fernando ressaltou sobres as
outras etapas que faltam relacionadas ao inventário turístico. O conselheiro e Presidente do
COMTUR Diego Rafael do Prado Loiola fez uso da palavra e de forma breve apresentou a
todos os conselheiros as rotas locais de cicloturismo traçadas no município: Rota Caminhos
do El Dourado (nível fácil); Rota Caminhos do Morango (nível médio) e Rota Caminhos dos
Cataguazes (nível difícil). Diego mencionou sobre as rotas de níveis fácil, médio e difícil,
dizendo que, todas terão o ponto inicial em frente à Igreja Matriz, na Praça. Fernando
novamente fez o uso da palavra dizendo que a equipe, composta por Ricardo Bustamente,
Diego Loiola, Fernando do Vale e Danilo Gianini, não conseguiram concluir a última rota,
buscando remarcar uma nova data para que Ricardo Bustamente pudesse retornar para
terminar a última rota. Em seguida, apresentou para todos os conselheiros o projeto do
tóten, enviado pela secretária do Circuito, explicando todos os detalhes da composição do
mesmo, sendo aprovado por todos. A pedido do Departamento de Turismo foi pedido para
um funcionário da prefeitura a criação de uma logo. Fernando mencionou sobre a
importância deste feito, como a identidade visual do departamento, sendo visto por todos e
aprovado. Foi colocado a ciência de todos os conselheiros presente sobre dois eventos
locais que terão apoio do Departamento de Turismo: a live da Festa de Nossa Senhora do
Rosário, a ser realizada no dia 25 de julho e o III Festival do Morango, a ser realizado no dia
29 de agosto. Todos apreciaram e aprovaram o apoio. Foi apresentada uma proposta de
sondagem de local para a realização de vôos livres no município de Espírito Santo do
Dourado. Como sugestão, uma pessoa especializada na área viria sondar alguns regiões do
município para que se estabelecesse algum espaço propício para esta prática de esporte e
que atrai também turistas para a localidade. Foi ainda falado sobre uma reunião que a
Diretoria do Circuito Caminhos da Mantiqueira marcou para ser realizada no dia 04 de
agosto de 2021, às 15 horas, por meio de uma plataforma digital, para que eles possam
conhecer ainda mais o município, ouvir sugestões e também realizar discussões sobre as
demandas locais relacionadas ao turismo. Essas reuniões estão sendo realizadas com
todos os municípios que compõem o circuito. Em seguida, o espaço ficou aberto aos
conselheiros para que pudessem se manifestar. O Presidente do COMTUR Diego Rafael do
Prado Loiola fez uso da palavra para comentar dos trabalhos que já vem sendo realizados
no município e da importância de torná-lo conhecido a nível regional e nacional. O
conselheiro Carlos Brandão Lopes dos Santos Lira levantou um questionamento em relação
ao repasse de verbas para o Departamento do Turismo, para a realização de eventos e
concretização de projetos. Diego Rafael alertou sobre a participação e a atenção de todos a
cada movimento que o departamento de turismo tomar. O conselheiro Fernando Henrique
do Vale deu uma breve explicação sobre os passos para que se alcance o ganho do ICMS
turístico e por enquanto os trabalhos estão sendo realizados com recursos próprios da
prefeitura municipal. Ressaltou ainda a importância das reuniões ordinárias do Conselho e
das reuniões informais mensais para discussões de projetos e partilha de idéias. Sem mais
nada a tratar, o Presidente do COMTUR Diego Rafael do Prado Loiola declarou encerrada a
terceira reunião ordinária, e eu, Emilson Carvalho Caetano, secretário, lavrei a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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