COMTUR (CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO)
CARDOSO – SP

Ata de reunião ordinária nº 08/2019

Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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 para realização da oitava reunião ordinária os membros
do Conselho Municipal de Turismo - Comtur, representantes convidados da comunidade
cardosense, comerciantes e também Luiz Gustavo Canteras Scarillo Falotico Correa, Secretário
de Administração e Finanças do município de Cardoso. A presidente do Comtur, Aparecida
Cristina Murakami iniciou a reunião dando boas-vindas e agradecendo a presença de todos. De
início, apresentou e empossou Gizele Cristina dos Santos, suplente no Segmento Governo
Municipal representando a Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo, Esporte e Lazer, bem
como Elisete Fernandes, suplente no Segmento dos Profissionais, Empresas e Associações
locais, representando a Associação Comercial e Industrial, agradecendo-lhes pela
disponibilidade em compor o Conselho e desejando-lhes sucesso. Ato contínuo, convidou a
mim, Anita Maria Minto, para secretariar a sessão na ausência do Secretário efetivo. A senhora
Presidente concedeu a palavra ao Secretário de Administração e Finanças, integrante da antiga
composição deste Conselho, para esclarecimentos advindos da indicação de recursos destinados
aos Municípios de Interesse Turístico - MIT, especificamente quanto ao objeto “reforma dos
banheiros do Recinto Municipal”, votada e aprovada no início deste ano pelos membros do
Comtur, lavrada em ata entregue à Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. O senhor
Luiz Gustavo afirmou que nenhum ato imoral ou ilícito houvera ocorrido na ocasião em que
complementou-se o objeto da indicação e lavrou-se nova ata, esclarecendo que o pretendido
visava ampliar a destinação dos recursos e sua melhor utilização, para tanto, reformulou-se o
título da indicação para “reforma dos banheiros e revitalização do recinto de festas”, não
havendo, portanto, alteração de sua finalidade. Logo, concluiu que o novo pleito apresentado
ficou igual ao feito anteriormente e destacou ter solicitado à Presidente do Conselho a
convocação de sessão extraordinária para apresentação daquela reformulação, no entanto, em
razão do prazo disponível para entrega da documentação à Secretaria de Turismo em São Paulo,
não houve tempo hábil para que a sessão se instalasse com a presença de todos os membros.
Finalizou lamentando o surgimento de assuntos aleatórios e ofensivos ao que sucedeu no
período em que não esteve à frente de sua Pasta, cometidos inclusive, segundo ele, por membros
do Comtur, vistos pessoalmente como afronta aos seus princípios e contrários à conduta do
Prefeito Municipal, senhor Jair César Nattes e julgou tratar-se de ato político “politicagem”
motivado por pessoas contrárias à atual Gestão. Por fim, agradeceu a oportunidade de esclarecer
ao Conselho o que de fato ocorreu e acrescentou que a execução de todas as indicações feitas
não é obrigatória e podem ser remanejadas. O senhor Ademir Lucas Junior, membro do
Conselho, utilizando-se da palavra esclareceu que todo o ocorrido causou-lhe estranheza como
também a outros Conselheiros, por não terem reconhecido a ata posteriormente apresentada
àquela cuja indicação e votação procederam. Retomando a pauta da reunião, a Presidente
solicitou à Pâmela de Castro Rocha Lima, titular representante da Secretaria de Obras e
Serviços Públicos de Cardoso que discorresse sobre o andamento dos projetos do MIT

apresentados no ano de dois mil e dezoito, que por sua vez apresentou o novo projeto do Centro
de Eventos já em construção, objeto de aditamento ao Convênio celebrado naquele exercício,
em análise pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos –
DADETUR. Acrescentou que os serviços objetos dos convênios firmados com o DADETUR
para implantação de sinalização turística, bem como para reforma das muretas no entorno da
Lagoa “Higino Zampronha” foram concluídos e que a implantação da rede de iluminação
pública no acesso ao Complexo Turístico está em execução e é objeto de aditamento para
ampliação de trecho. Em seguida, a Presidente noticiou a aprovação dos projetos indicados para
este ano, sendo eles: sistema de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade;
calçamento, paisagismo e revitalização das avenidas de acesso ao Complexo Turístico
“Leandro Trindade da Silveira”; reforma dos banheiros e revitalização do recinto de festas e
ampliação e conclusão do Centro de Eventos. Utilizando-se novamente da palavra, o senhor
Luiz Gustavo informou que a Administração tentaria pleitear a implantação do sistema de
câmeras de monitoramento junto à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, pois é de seu
conhecimento a existência desse sistema em municípios como São Paulo e Buritama, por
exemplo, executado por meio de convênio. Seguindo, a Presidente apresentou e explicou aos
comerciantes convidados sobre o lançamento do evento “Em busca do roteiro gastronômico
Maravilhas e seus sabores” da Região Turística Maravilhas do Rio Grande. Discutiram que essa
iniciativa criada pela Câmara Temática de nossa Região visa identificar os estabelecimentos
comerciais do ramo da alimentação para a criação de um roteiro gastronômico. A Presidente
apresentou o objetivo fundamental dessa proposta que é promover, valorizar e resgatar a
gastronomia popular, divulgar os estabelecimentos inscrito, além de estimular o turismo
gastronômico como fator cultural de grande importância nos municípios da região turística.
Explicou que os estabelecimentos poderão participar inscrevendo um prato doce ou salgado até
o dia treze de setembro e a participação não terá custos, sendo a inscrição gratuita feita por meio
do portal eletrônico www.maravilhasdoriogrande.com.br, onde é necessário preencher os
requisitos, anexar os documentos requeridos e fazer o download do Regulamento. Os
comerciantes foram informados ainda que as inscrições, que encontram-se abertas desde o dia
vinte passado, também poderão ser realizadas no ato da visita dos organizadores em seus
estabelecimentos. Reafirmou a realização da Festa das Nações nos dias seis e sete de setembro,
na Praça da Matriz, em prol das entidades beneficentes de Cardoso. Devido ao horário estendido
da reunião, a Presidente em consulta aos demais membros achou por bem reprogramar os
demais tópicos a serem tratados, para a próxima reunião ordinária do Comtur, pedindo para que
sejam imediatamente incluídos na pauta seguinte, sendo eles: indicação de membros para
exercerem as funções de representação do município de Cardoso nas ações propostas e
desenvolvidas pelo Fórum Permanente de Turismo da Região Turística Maravilhas do Rio
Grande; elaboração do Regimento Interno do Conselho e uso de uniformes pelos Conselheiros.
Com os agradecimentos pela atenção e participação de todos, ficou estabelecido o dia vinte e
quatro de setembro para a próxima reunião ordinária do Conselho, para a qual serão feitas as
devidas comunicações e encerrou-se a reunião com as formalidades de praxe. Nada mais
havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Anita Maria Minto, Secretária ad hoc.
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