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Ata da Quarta Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR de Espírito 

Santo do Dourado. Às 19h00min do dia 28 de outubro de 2021, no Centro de Convivência 

do CRAS, em Espírito Santo do Dourado, MG reuniram-se os seguintes conselheiros: 

Titulares- Edvaldo Luís dos Santos, Emilson Carvalho Caetano e Fernando Henrique do 

Vale; Suplentes: Carlos Brandão Lopes dos Santos Lira. Estiveram ausentes com 

justificativa: Diego Rafael do Prado Loiola (Presidente do COMTUR, membro titular), Carlos 

Augusto Serapião (Suplente) e Marcos Tadeu da Silva (Titular). Estiveram ausentes sem 

justificativa: Titulares- Ismael Apinage Santos; Suplentes: Danilo Gianini Docema, Denise de 

Cássia Leal Giannini, Gabriel Vieira Giannini e Leila Cristina de Melo Nunes. Estiveram 

presentes também membros da sociedade civil: Adriana Márcia Mateus (Educação) e João 

Márcio Mateus (Serviço Social). Tomando a palavra, o Sr. Vice- Presidente Edvaldo Luís dos 

Santos saudou a todos dando boas vindas e iniciou a reunião. Foi lida a Ata da terceira 

reunião realizada no dia 22 de julho de 2021 por Adriana Márcia Mateus, e, após a leitura, 

foi devidamente aprovada e assinada. Fazendo o uso da palavra, o conselheiro e gestor do 

Turismo Fernando Henrique do Vale apresentou a pauta para a ciência e discussão dos 

demais conselheiros: a primeira colocação realizada foi o motivo da não realização da 

Reunião ordinária do mês de setembro. Fernando explicou que naquele mês foi realizado a 

Primeira Conferência Municipal de Turismo e em conjunto a elaboração do Plano Municipal 

de Turismo. A Conferência ocorreu em três dias: 13 e 14 de setembro e 28 de setembro, 

tendo como objeto o final o Plano de Turismo do Município de Espírito Santo do Dourado, 

sendo acompanhado e orientado pelo Gestor do Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira 

Eduardo Vieira Lanza. O Plano Municipal de Turismo foi aprovado por unanimidade pelo 

Conselho.  Em seguida, foi mencionado sobre o sucesso do III Festival do Morango, 

ocorrido no dia 29 de Agosto, promovido pela Associação Sabores e Saberes em parceria 

com o Departamento do Turismo. O evento, em forma virtual, teve uma adesão muito 

grande em nível de visualizações, sendo muito bem recebido pela população local e 

regional. Sobre as rotas de cicloturismo, o processo está adiantado, encaminhando para a 

finalização, com proposta de ser inaugurado o tóten (que já se encontra instalado na praça 

Cônego Paulo Monteiro, em frente a Igreja Matriz) com o mapa das rotas ainda no mês de 

dezembro. No ato da inauguração, há a proposta da realização de uma solenidade e um 

pequeno passeio ciclístico com o público que aderir. Mesmo não tendo colocado o mapa no 

tóten, está tendo um movimento intenso de ciclistas aos finais de semana no município, 

sendo perceptível a toda população. Ainda sobre esta colocação, o Conselheiro Fernando 

pediu a ajuda dos demais conselheiros e participantes na indicação de pontos de comércio 

que possam servir de apoio aos ciclistas, principalmente aos finais de semana e feriados, 

para que possam sediarem os “carimbos” dos passaportes para os ciclistas que realizarem 

as trilhas, proposta feita nas reuniões do CTCM. Os presentes contribuíram com algumas 

sugestões que foram devidamente anotadas e serão avaliadas, e, posteriormente será 

estabelecido o contato com o referido o ponto para a oficialização do projeto. Foram também 

mencionadas algumas sugestões para serem colocadas em plenária, discussão e votação: 

Fontanários Caminho Nhá Chica (São Pedro/ Imbirussú); Bancos de madeira em pontos 

estratégicos com vista para o Município; Pintura de Porteiras e o desenvolvimento de duas 

rotas (de bicicleta ou de caminhada): “Rota das Capelas” e “Rota das Cachoeiras”. Com a 

ausência de alguns membros na reunião, achamos por bem colocar em pauta na próxima 
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reunião. O Fundo Municipal de Turismo está sendo devidamente movimentado com o 

pagamento da anuidade do CTCM, aquisição de materiais para o departamento municipal 

de Turismo e com as Reuniões do Conselho. Lembrando que o fundo ainda não está 

recebendo o ICMS do Turismo, sendo mantido com valores concedidos pelos recursos 

próprios da Prefeitura Municipal. Foi mencionado também sobre a Feira Nacional do 

Turismo, com data marcada para o mês de Dezembro. Fernando explicou sobre a 

importância desta feira e pediu sugestões para que os conselheiros mencionassem sobre 

alguns produtores que possam oferecer alguns exemplares de seus produtos 

(comercializáveis) para serem expostos na Feira em Belo Horizonte. Os Conselheiros 

sugeriram alguns produtores, sendo devidamente anotados e posteriormente contatados. 

Sobre as ações da gestão do Turismo, foi mencionado sobre o envio de documentos para a 

Certificação do Município a nível regional, sendo o município aprovado. Foi realizado o 

cadastramento de alguns artesãos locais, sendo que, esta proposta terá uma continuidade. 

Realizou-se também neste tempo o preenchimento de algumas fichas do inventário turístico 

e foi criada uma página na plataforma “Facebook” intitulada “Cultura e Turismo- Espírito 

Santo do Dourado” mantendo periodicidade nas publicações, principalmente nas questões 

do turismo local. No mês de outubro foi solicitado do Conselho Municipal de Turismo a 

realização de um questionário sobre as atividades do referido Conselho, sendo, respondido 

juntamente com os membros e devidamente enviado. Antes de encerrar a quarta reunião, foi 

levantada a questão sobre a participação dos membros efetivos e suplentes nas reuniões do 

Conselho. Em relação as reuniões, os membros são previamente comunicados com 15, 10 

5 dias de antecedência e no dia da reunião. Para isso foi lido alguns pontos da Lei de 

Criação das Políticas Públicas de Turismo e do Regimento do Conselho Municipal de 

Turismo. Ficou estabelecido, no entanto, que sobre os não participantes das reuniões 

seriam devidamente avaliados na próxima reunião e a decisão, mesmo que colegiada, 

caberia ao Sr. Presidente Diego Rafael do Prado Loiola. Ao final da reunião ficou de se 

marcar a 5ª Reunião do Conselho Municipal de Turismo, como sugestão na primeira 

semana do mês de dezembro. Sem mais nada a tratar, o Vice-Presidente do COMTUR 

Edvaldo Luís dos Santos declarou encerrada a quarta 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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