COMTUR (CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO)
CARDOSO – SP

Ata de reunião ordinária nº 09/2019

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas,
na Rua Fábio Junqueira Franco, 1430, Jardim Tropical, neste município, reuniram-se os
membros do Conselho Municipal de Turismo de Cardoso - COMTUR, para realização da nona
reunião ordinária. Esta reunião faz parte da convocação 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: leitura da ata da
oitava reunião ordinária ocorrida aos vinte e dois dias do mês de agosto; andamento das
atividades vinculadas à realização do evento “Em busca do roteiro gastronômico Maravilhas e
seus sabores” desta Região Turística; indicação de membros do COMTUR para participação
nas reuniões do Fórum Permanente “Maravilhas do Rio Grande”; substituição de membros do
Conselho; apresentação de minuta do Regimento Interno; projetos apresentados no período de
2017 a 2019, por meio da indicação de recursos financeiros destinados aos Municípios de
Interesse Turístico – MIT, por intermédio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos
Municípios Turísticos – DADETUR; e comunicação dos próximos eventos. A ata da reunião
realizada em agosto, lida na íntegra por Lúcia Pires Guimarães Serigussi, foi aprovada por
unanimidade dos Conselheiros presentes, a qual seguirá devidamente assinada para registro em
Cartório. A Presidente discorreu sobre o lançamento do evento “Em busca do roteiro
gastronômico Maravilhas e seus sabores” da Região Turística Maravilhas do Rio Grande,
programado para o dia dois de dezembro em Fernandópolis, reiterando tratar-se de uma
iniciativa criada pela Câmara Temática de nossa Região, visando identificar os
estabelecimentos comerciais do ramo da alimentação para a criação de um roteiro
gastronômico, com o objetivo fundamental de promover, valorizar e resgatar a gastronomia
popular, divulgar os estabelecimentos inscritos, além de estimular o turismo gastronômico
como fator cultural de grande importância nos municípios da região turística. Reiterou ter sido
uma tarefa árdua visitar trinta e cinco estabelecimentos sem o apoio e participação tanto dos
demais conselheiros quanto da administração municipal, mas que mesmo diante das
intempéries, contou com a adesão e inscrição de dezoito estabelecimentos de Cardoso, os quais
poderão integrar o roteiro. Na sequência explicou as regras e prazos para participação e votação,
além da premiação aos clientes participantes, após conclusão da primeira fase do evento.
Reforçou que o evento “Em busca do roteiro gastronômico Maravilhas e seus sabores” visa
identificar os estabelecimentos comerciais do ramo da alimentação para a criação de um roteiro
gastronômico, com a proposta de 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. Na sequência, a Presidente
destacou a recorrente dificuldade em realizar as convocações para as reuniões do Conselho, que
são feitas pessoalmente todos os meses e solicitou sugestões para minimizar e/ou resolver esse
impasse. A senhora Lúcia Pires exemplificou outros meios existentes, como feito pela Direção
da Irmandade da Santa Casa de Cardoso, que segundo ela, adotou a convocação por meio digital
utilizando-se do WhatsApp. Todavia, a Presidente destacou que se faz necessário demonstrar a

realização das convocações ao Órgão Gestor estabelecido em São Paulo. Foi pontuado por um
dos membros do Conselho e ratificado pela Presidente acerca da importância de ser nomeado
um Secretário Executivo, diante da situação atual e das responsabilidades inerentes à função. A
respeito das reuniões do grupo “Maravilhas do Rio Grande”, a Presidente destacou a
importância da participação de um membro do segmento privado do COMTUR, pedindo a
habilitação de algum representante para exercer 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. Foi proposto o uso de uniformes pelos Conselheiros. O
senhor Dimas Portela, responsável pela Rádio Grandes Lagos FM de Cardoso foi convidado a
falar sobre a realização da sexta edição da Festa do Dia das Crianças promovida pela Rádio, no
dia doze de outubro no Centro Social Urbano – “Centro Esportivo”, o qual pediu a colaboração
de todos por meio de donativos. A não existência de um Regimento Interno foi posto em pauta
pela Presidente, a qual destacou não ter tido conhecimento desse regulamento até sua
participação no Fórum Permanente do Maravilhas do Rio Grande, onde ficou ciente da
necessidade premente de elaborá-lo. Para tanto, apresentou um modelo proposto pelo município
de Guarani D’oeste e solicitou ajuda de outros membros para elaboração do Regimento do
COMTUR de Cardoso. A substituição de membros do Conselho no segmento “Restaurantes”
foi sugerida pela Presidente, considerando as exigências previstas na legislação vigente.
Algumas indicações foram propostas. Utilizando-se da palavra, a pedido da Presidente, a
senhora Pâmela de Castro Rocha Lima, titular representante da Secretaria de Obras e Serviços
Públicos de Cardoso, representando o Segmento Governo Municipal, apresentou um breve
resumo dos projetos apresentados pelo COMTUR ao DADETUR, desde 2017 a 2019,
compreendendo a sinalização turística já finalizada e reforma da mureta da Lagoa “Higino
Zampronha”, também finalizada, para a qual houve pedido de aditamento do Convênio, visando
à implantação de iluminação no entorno da Lagoa, enviado para análise do Concessor dos
recursos, devido à existência de saldo remanescente. Em 2018, a indicação para a construção e
implantação de um Centro de Eventos foi viabilizado a partir da assinatura do Convênio e que
também teve economia obtida na contratação inicial, o que resultou na obtenção de saldo
remanescente para o qual foi proposto a complementação do objeto conveniado, cujo projeto
fora apresentado em reunião anterior. A implantação da rede de iluminação pública no acesso
ao Complexo Turístico “Leandro Trindade da Silveira”, está em execução, com pedido de
aditamento de prazo e serviços em análise pelo Concessor, para conclusão do objeto. Sobre os
objetos propostos para 2019, a senhora Pâmela destacou a continuidade do projeto para
ampliação e conclusão do Centro de Eventos e a reforma dos banheiros e revitalização do
Recinto de Festas, conforme indicado e priorizado pelo Conselho, os quais foram aprovados
pelo DADETUR, juntamente com o trecho de calçamento na Avenida do Complexo Turístico,
bem como a instalação das câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade,
totalizando um investimento no valor de R$ 395.930,91 (trezentos e noventa e cinco mil,
novecentos e trinta reais e noventa e um centavos). Sobre o calçamento, a senhora Pâmela
manifestou sua opinião sobre a inviabilidade de despender recursos neste momento para
execução de um trecho pequeno, o que poderia integrar outros projetos futuros. Quanto ao
sistema de monitoramento, relembrou que a administração municipal informou a possibilidade
de conseguir sua implantação por meio da Secretaria de Segurança Pública do Estado ou realizálo com recursos do tesouro - chamados “recursos próprios”, como dito em reuniões passadas,
cujo posicionamento da administração pública, nesse mesmo sentido, foi reforçado pela
Presidente. Pontuou que a estimativa dos valores para os projetos prioritários que estão em
andamento será informada ao Conselho logo que concluídos, enfatizando as melhorias na

estrutura do Centro de Eventos como prioridade dentre os demais. A senhora Cristina,
Presidente deste Conselho, manifestou sobre a importância de o Conselho focar em projetos a
serem indicados para o ano de dois mil e vinte, salientando que as propostas sejam apresentadas
ao longo das reuniões para discussão e posterior apreciação da equipe técnica do município.
Com os agradecimentos pela atenção e participação de todos, ficou estabelecido o dia nove de
outubro 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, Sandra Cristina de Oliveira Freitas, Secretária
Executiva ad hoc.
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