COMTUR (CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO)
CARDOSO – SP

Ata de reunião ordinária nº 10/2019

Ao nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, no Centro
de Informações Turísticas – CIT, localizado na Avenida Joaquim Cardoso, 1862, Centro, neste
município, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e
membros da comunidade cardosense para realização da décima reunião ordinária. Esta reunião
faz parte da convocação ordinária oficial feita pela Presidente do Conselho, a senhora Aparecida
Cristina Murakami, que iniciou a reunião dando boas-vindas e agradecendo a presença de todos
e de pronto esclareceu que na Ordem do Dia constou prioritariamente a indicação, discussão e
votação de projetos para o ano de dois mil e vinte, os quais deverão ser realizados com
recursos financeiros destinados aos Municípios de Interesse Turístico – MIT, por
intermédio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos –
DADETUR. Após ter feito a abertura da reunião, a senhora Presidente anunciou o espaço
da discussão da Ordem do Dia, para possibilitar pronunciamentos pelos presentes. Utilizandose da palavra, a senhora Pâmela de Castro Rocha Lima, titular representante da Secretaria de
Obras e Serviços Públicos de Cardoso, representando o Segmento Governo Municipal, sugeriu
para apreciação e discussão os seguintes objetos: 1. Melhorias na infraestrutura do
Complexo Turístico “Leandro Trindade da Silveira”, justificando que diariamente
encontram-se pessoas transitando na área conhecida como “ancoradouro” no Complexo
Turístico, para aportar suas embarcações e acessar o rio, seja para prática esportiva, pesca ou
lazer. O local não possui infraestrutura adequada. O objetivo principal é construir uma estrutura
básica e fazer com que aquele espaço seja melhor aproveitado ao proporcionar conforto,
segurança e praticidade àqueles que o utilizam. O que se propõe é a instalação de sanitários
com duchas externas, pias “limpa-peixe”, estacionamento coberto, melhoria do pavimento,
construção de rampa de acesso à margem do rio para embarque e desembarque e implantação
de rede de iluminação pública local. Acrescentou-se ainda que as melhorias necessárias que
sobrevierem após a conclusão da revitalização do Complexo, poderão ser realizadas mediante
o objeto desse pleito; 2. Revitalização da iluminação pública nas praças municipais, com o
intuito de implementar uma nova iluminação ornamental nas praças públicas do município, o
que permitirá aos habitantes e visitantes desfrutarem plenamente do espaço público com
segurança, conforto e alta eficiência, principalmente no período noturno. Ao final, o que se
espera, além do embelezamento, é a valorização dessas áreas tornando-as convidativas, uma
vez que, no contexto de nosso município, as praças são polos comerciais e de entretenimento;
3. Implantação de rede de iluminação pública com construção de canteiros centrais e
ampliação da pavimentação asfáltica na Avenida Vereador Euzébio Pereira Borges,
esclarecendo que a proposta visa inovar o tanto quanto possível o traçado daquela Avenida,
com o objetivo de que a iluminação, bem como a ampliação da via permitam, principalmente
aos motoristas, identificar as características do trecho, a visualização dos demais veículos, bem
como a percepção de pedestres, ciclistas e veículos que lá trafegam, além de embelezar o trajeto
devido aos serviços de jardinagem e paisagismo com a construção dos canteiros. A execução
das propostas aprovadas para o exercício de dois mil e dezenove foi questionada pelos

Conselheiros e a respeito disso foi esclarecido que deu-se prioridade à execução da proposta
“Ampliação e conclusão do Centro de Eventos” cuja construção em andamento é objeto de
Convênio em execução celebrado em dois mil e dezoito. A senhora Pâmela ressaltou que este
projeto está sendo finalizado para entrega ao DADETUR em São Paulo e que estima-se que
todo o recurso aprovado para o ano de dois mil e dezenove seja aplicado naquele objeto,
acrescido de contrapartida do município. Diante disso, colocou-se em discussão a possibilidade
de não realização da “Reforma dos banheiros e revitalização do recinto de festas”, já aprovada
para este exercício, devido ao contingenciamento de recursos anunciado pelo Concedente.
Considerando tais fatos, colocou-se em pauta a proposta “Reforma dos banheiros e revitalização
do recinto de festas” para que o Conselho se manifestasse sobre sua reapresentação para o
exercício de dois mil e vinte, na impossibilidade de execução neste ano. Em seguida, foi feita a
votação e a Presidente noticiou o resultado dos seguintes projetos indicados: 1. Melhorias na
infraestrutura do Complexo Turístico “Leandro Trindade da Silveira”, APROVADO por
unanimidade. A respeito da ideia apresentada, foi questionado por alguns Conselheiros sobre a
viabilidade de construção de pias “limpa-peixe”, conforme sugerido. A maioria pontuou que a
ideia é viável, porém, citou que a limpeza do local deve ser feita com critério e rigor pela
Prefeitura Municipal. Já outro membro, pescador local, manifestou ser inviável a instalação de
pias devido aos resíduos da limpeza dos peixes precisarem de descarte bem feito e controlado,
para que não se torne um problema; 2. Revitalização da iluminação pública nas praças
municipais, APROVADO por unanimidade; 3. Implantação de rede de iluminação pública
com construção de canteiros centrais e ampliação da pavimentação asfáltica na Avenida
Vereador Euzébio Pereira Borges, APROVADO por nove votos a favor e três votos
contrários. A rejeição pelos votantes contrários foi no sentido de entenderem não ser prioridade
no momento, em razão da estimativa de recursos que poderão ser aplicados para a execução do
objeto onerar o montante disponível para o próximo exercício. O senhor Ademir Lucas Junior,
titular representante do Segmento Não Governamental sugeriu a implantação da rede de
iluminação pública na lateral da Avenida como forma de aproveitar os postes para iluminar
também a ciclovia paralela à Avenida, não havendo, portanto, a necessidade de alargamento da
pavimentação. Para tanto, seria necessário alterar o nome do objeto para “implantação de rede
de iluminação pública e revitalização da Avenida Vereador Euzébio Pereira Borges”,
ampliando a possibilidade das intervenções. Todavia, a senhora Pâmela destacou que a
construção de canteiros centrais tem como fundamento a existência de árvores no entorno da
pista, declaradas imunes de corte em razão de sua localização, por força de lei municipal
vigente, seguindo os termos do Código Florestal. Diante disso, a votação foi realizada
considerando o título inicial; 4. Reforma dos banheiros e revitalização do recinto de festas,
REJEITADO por nove votos contrários e quatro a favor. A rejeição foi justificada no sentido
de entenderem que a proposta não deve onerar os valores disponíveis para o ano de dois mil e
vinte. Ressaltaram que, caso seja possível a realização do projeto com recursos do exercício
vigente, conforme já aprovado pelo Concedente, o Conselho mantém a aprovação desta
indicação. O Conselho foi unanime quanto à continuidade da ampliação e conclusão do Centro
de Eventos. Quanto ao sistema de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade,
o senhor Edher Gustavo Luiz da Silva, Secretário de Indústria, Comércio, Turismo, Esporte e
Lazer, informou que a Administração Municipal realizará com recursos do tesouro - chamados
“recursos próprios” - tal implantação e que para tanto deu-se início às pesquisas de preços e
demais tramitações necessárias a sua realização. Citou o sistema Detecta da Secretaria de
Segurança Pública, implantado na cidade de São Paulo pelo Governo do Estado para dar maior
eficiência ao planejamento do patrulhamento das vias públicas e das investigações criminais.

Trata-se de um sistema de monitoramento inteligente por meio do uso de câmeras que integram
o banco de dados da Polícia Militar e Civil. A Presidente destacou que intervenções precisam
ser feitas pelo Poder Público, seja com recursos próprios ou por meio de parcerias, tais como:
jardinagem na Avenida Edson Borges de Paula; calçamento na Avenida Daniel Pereira Borges;
melhorias no palco da Praça da Matriz e também a organização da numeração das residências,
devido à dificuldade de localização. O senhor Ademir manifestou sobre a necessidade do
Conselho focar em projetos a serem indicados futuramente, que atendam ao turismo local e que
as propostas sejam apresentadas ao longo das reuniões para discussão e levantamento de
valores, por exemplo. Por fim, a Presidente anunciou a realização da 6ª Festa do Dia das
Crianças, pela Rádio Grandes Lagos FM, apoiada pelo COMTUR, Amigos Comércio e
Prefeitura Municipal de Cardoso, no próximo dia doze, no Centro Social Urbano – CSU e
solicitou a doação de brinquedos que serão sorteados no evento. Informou ainda que assuntos
não tratados nesta reunião serão incluídos na Ordem do Dia da próxima convocação oficial,
para a qual serão feitas as devidas comunicações e encerrou a reunião com as formalidades de
praxe. Não havendo mais nada para tratar, a senhora Presidente declarou encerrada esta reunião
ordinária, por ela presidida e secretariada por mim, Anita Maria Minto, nomeada e empossada
como Secretária Executiva, devidamente aprovada pelo Conselho, em razão das constantes
ausências do atual Secretário, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que após lida e
aprovada será assinada por mim e pela Presidente do Conselho Municipal de Turismo.
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