CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE CARDOSO
REGIÃO TURÍSTICA MARAVILHAS DO RIO GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às vinte horas, na Avenida
Marinheiro, 1692, Centro, nas dependências do Restaurante Viana, neste município, reuniram‐
se os membros do Conselho Municipal de Turismo de Cardoso ‐ COMTUR para realização da
segunda reunião deste exercício. Esta reunião faz parte da convocação ordinária oficial feita pela
Presidente do Conselho, a senhora Aparecida Cristina Murakami, que iniciou o encontro dando
boas‐vindas, agradecendo a presença de todos e apresentando a Ordem do Dia, a saber:
apresentação dos assuntos tratados na reunião anterior ocorrida em vinte e oito de janeiro, cuja
ata será lida na próxima reunião; andamento das obras do Centro de Eventos; informações sobre
os projetos apresentados pelo COMTUR e aprovados pelo Conselho de Orientação e Controle –
COC da Secretaria de Turismo de São Paulo para o ano de dois mil e vinte e levantamento dos
eventos previstos para este ano, para elaboração do calendário turístico do município e sua
posterior aprovação pelo Conselho. A Presidente informou aos Conselheiros que o texto do
Regimento Interno segue na íntegra anexo a ata de janeiro, após aprovação, e será encaminhado
para homologação do Exmo. Senhor Prefeito Jair César Nattes, cumprindo o protocolo legal. De
acordo com o previsto no Regimento Interno, excepcionalmente, a Presidente do COMTUR
permitiu a inclusão de assuntos extra pauta, convidando o senhor Levi Francisco dos Santos,
Diretor de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Cardoso, para discussão de assuntos de
sua Pasta, relevantes para o município. Com a palavra, o senhor Levi agradeceu pelo espaço
concedido e de pronto manifestou seu descontentamento com o Poder Público, no sentido de
não investir suficientemente em ações voltadas ao meio ambiente. Criticou o modo como o órgão
gestor do turismo municipal vem conduzindo suas atividades. Sua percepção é a de que o foco
atual da Secretaria de Turismo esteja voltado apenas à realização de eventos, desse modo,
manifestou ser uma visão equivocada quanto ao contexto de turismo, que é uma área
multidisciplinar que requer uma compreensão mais ampla. Para contextualizar, a exemplo, citou
a criação de trilhas ecológicas, como existe no município de Mira Estrela. Ressaltou que o turismo
ecológico é um segmento ligado à natureza que incentiva a formação de uma consciência
ambientalista e a conservação do patrimônio natural, além de estimular a prática esportiva pelas
caminhadas através das trilhas. Cardoso, por seu relevante número de propriedades rurais,
apresenta um forte potencial para o desenvolvimento de atividades ecoturísticas e que isso deveria
ser melhor explorado e que propostas de criação de trilhas sejam objeto de estudo pela
Administração. Outro tema importante tratado foi sobre a proliferação de algas nas águas dos rios
no entorno da cidade. Levi disse que investimentos foram feitos para limpeza das águas, mas que o
problema ainda não foi solucionado e que isso deveria ser objeto de atenção pela Administração
Municipal, assim como o é em municípios da região. Reforçou que o Departamento de Meio
Ambiente não dispõe de recursos em seu Fundo para estudo, monitoramento e manutenção efetivos.
Disse que buscou parcerias, mas que ainda há o que se fazer. Destacou ainda que, a rede de drenagem
de água pluvial serve apenas para coletar a água da chuva, que em sua maioria desagua diretamente
e sem tratamento nos rios. Representantes da pesca que estiveram presentes na reunião reforçaram
a importância desse controle, afirmando que a proliferação pode produzir toxinas nocivas à saúde
humana e animal. Ademais, destacaram que o turismo de pesca, forte em nosso município, tem
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sofrido seus impactos. No desfecho da discussão com o Diretor de Meio Ambiente, O COMTUR
manifestou seu apoio à Diretoria para buscar informações e soluções, endossando, no que for
possível, as ações voltadas à conservação meio ambiente local. Retomando a palavra, a Presidente
apresentou o protesto do nobre Vereador Vinicius, acerca da falta de indicação de projetos
apresentados pelo COMTUR, que contemplem o distrito de São João do Marinheiro. Ressaltou que o
senhor Vinícius sempre foi convidado para as reuniões deste Conselho, mas ele não comparece e
destacou, por fim, que todas as indicações são feitas por quem esteja presente na reunião, seja
membro ou não. A Presidente reforçou que as ações deste Conselho são voltadas a todo o município
de Cardoso e que reinvindicações serão recebidas e deliberadas pelo Conselho. Conselheiros
trouxeram reclamações quanto ao estado da limpeza pública e ausência de lixeiras suficientes na
Praça da Matriz, em especial em dias de feira livre e eventos. Nesse sentido, foi destacado por mim,
que a Administração Municipal tem aguardado a publicação de chamamento público, por meio de
edital convocatório, para submeter ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos ‐ FID
vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, projeto que contemple a revitalização da Praça da
Matriz, assim como o fez para a revitalização do Complexo Turístico. O Vereador Renan Luís André,
representante do Poder Público no segmento Governo Municipal, informou sobre a aprovação pelo
Poder Legislativo, de proposta para Linha de Crédito FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao
Saneamento), pleiteada pelo município junto à Caixa Econômica Federal, cuja execução contemplará
a realização de pavimentação asfáltica em todo o Jardim do Lago, bem como implantação de energia
solar nas escolas da rede municipal de ensino e possibilitará ainda, a aquisição de
equipamentos/maquinários para renovação da frota municipal. Renan acrescentou ser de seu
conhecimento a existência de projeto para alavancagem do turismo local, apresentado como critério
de seleção ao cargo de Secretário de Turismo de Cardoso, o qual foi pedido para que o Conselho
solicitasse cópia aos responsáveis pela Seleção à época, para tornar público seu conteúdo e estudado
a viabilidade de ser posto em prática. A necessidade de atualização do Plano Diretor foi levada à
Administração Municipal, a qual iniciou os trâmites para contratação de profissional(is)
especializado(s). A continuidade das obras do Centro de Eventos será assunto a ser discutido no
próximo encontro, com a presença da equipe da Secretaria de Obras do município. A princípio,
manifestamos ser de nosso conhecimento a assinatura de aditamento ao Convênio celebrado em
2018, para que os serviços de ampliação possam ser realizados. Encerrando os trabalhos do dia,
ficou fixado previamente para o dia dezessete de março de dois mil e vinte, às vinte horas, no
Centro de Informações Turísticas – CIT, na Avenida Joaquim Cardoso, 1862, Centro, neste
município, a próxima reunião ordinária do COMTUR, ficando todos os membros convocados
neste ato, cuja pauta será divulgada oportunamente, como de praxe. A Presidente agradeceu a
todos os membros pela votação e parceria e cobrou a participação mais efetiva do Segmento
Governo Municipal nas reuniões do Conselho. Não havendo mais nada para tratar, a senhora
Presidente declarou encerrada esta reunião ordinária por ela presidida e secretariada por mim,
Anita Maria Minto, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada
será assinada e devidamente registrada.

Aparecida Cristina Murakami
Presidente do COMTUR

Anita Maria Minto
Secretária Executiva
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ANEXO
JANEIRO
20 – Aniversário de Cardoso
Fevereiro –
21 a 25 – Carnaval
25 (terça) – Feriado de Carnaval
MARÇO
ABRIL
04 ‐ Boteco Sertanejo (João Carreiro e Thais Fernandes) – Sindicato Rural
10 (sexta) – Sexta‐feira Santa
10 – Pescardoso – Lagoa Higino Zampronha
11 – Quermesse da ADECA (Assoc. Desportiva Cardosense) ‐ Recinto Municipal
12 (domingo) ‐ Páscoa
18 a 21 – 9º Campescar
21 (terça) ‐ Tiradentes
Leilão da Santa Casa
MAIO
01 (sexta) – Dia do Trabalho
Baile de Escolha da Rainha
10 (domingo) – Dia das mães
Quermesse da Vila Balbino
JUNHO
04 a 07 – Festa do Peão
11 (quinta) – Corpus Christi
20 – Festa Caipira do Colégio Objetivo
Juninão da Turma do Bem
JULHO
09 (quinta) – Revolução Constitucionalista
AGOSTO
09 (domingo) – Dia dos Pais
16 – Leilão do Hospital de amor (Sindicato Rural)
SETEMBRO
07 (segunda) – Tiradentes
11 a 12 – Festa das Nações
OUTUBRO
12 (segunda) – Dia das crianças/ Dia de N. Sra Aparecida
12 – Festa do dia das Crianças da Rádio Grandes Lagos FM
NOVEMBRO
02 (segunda) – Finados
15 (domingo) – Proclamação da República
DEZEMBRO
Apresentação da Casa da Bailarina

