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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às vinte horas, reuniram-se
os membros do Conselho Municipal de Turismo de Cardoso – COMTUR, na Câmara Municipal
desta cidade, para realização da sexta reunião ordinária deste exercício. Esta reunião faz parte
da convocação oficial feita pela Presidente do Conselho, a senhora Aparecida Cristina Murakami,
que iniciou o encontro dando boas-vindas e agradecendo a participação dos membros presentes
que se dispuseram a comparecer presencialmente após diversas reuniões realizadas
remotamente. Agradeceu também à Presidente do Rotary Club Satélite de Votuporanga
“Cardoso Grandes Lagos”, senhora Carolina Maria Dezan, por integrar este Conselho, juntamente
com o rotaryano Mizael Santana Malachias, a partir de sua indicação feita mediante Ofício
encaminhado à Presidência, no qual manifesta seu apoio ao COMTUR dado o reconhecimento
de sua importância para o município. À Ordem do Dia tratou sobre o levantamento de
presenças/ausências e controle de mandatos realizados nos últimos doze meses, o que resultou
no apontamento de descumprimento da legislação vigente do Conselho por representantes de
alguns dos segmentos que o compõem. Conforme informado na reunião passada, e reiterado
durante a convocação feita para esta reunião, essa ação é em observância ao fiel cumprimento
do Regimento Interno e também da Lei de criação do COMTUR, e que poderá cominar a
recondução, conforme o caso, ou substituição de seus membros, mediante a expedição de nova
portaria. A pedido da Presidente, passamos a tratar pontualmente caso a caso. Os membros
presentes manifestaram interesse em permanecer atuando no grupo. Em contato telefônico com
outros, também manifestaram mesmo interesse. Alguns, por sua vez, informaram sobre a
impossibilidade de permanência no Conselho por razões alheias ao grupo, motivo pelo qual
pedimos a mobilização, daqueles que permanecerão, a estimular representantes e lideranças
para participação como Conselheiros. As entidades que compõem o Conselho serão oficiadas
para que façam suas indicações para atuação a partir do mês de janeiro de dois mil e vinte e um.
Reforçamos que nossas ações são necessárias e importantes para manter o Conselho Municipal
de Turismo devidamente constituído e atuante e, por todo exposto, a Presidente agradeceu à
Secretaria Executiva pelo trabalho prestado e também agradeceu aos demais membros pela
habitual parceria. Por oportuno, apresentou o calendário de eventos da cidade, que segue anexo
a esta ata, e que será revisado no ano seguinte. A respeito disso, a Presidente destacou sobre a
possibilidade de o COMTUR elaborar um calendário turístico do município consonante ao
calendário oficial da Prefeitura Municipal, todavia englobando aqueles eventos produzidos pelos
demais segmentos da cidade. Nesse contexto, foi compartilhada a sugestão do senhor Tício
Armelin de Oliveira Caldas, membro deste Conselho, para lançar no site oficial do COMTUR os
eventos do município. A Presidente informou a oficialização do Consórcio Público Intermunicipal
da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” – COTIMARG, no dia vinte e cinco passado,
subscrito por quatorze municípios da região, incluindo Cardoso, cujo objetivo específico é
promover ações conjuntas para o desenvolvimento turístico. Tratou-se do andamento dos
serviços de conclusão do Centro de Eventos, informando aos Conselheiros o pagamento da
primeira medição do Contrato nº 029/2020, no valor de R$ 91.260,60 (noventa e um mil,
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duzentos e sessenta reais e sessenta centavos), objeto de indicação deste Conselho, e que os
serviços continuam em execução e estão sendo realizados conforme especificações constantes
da Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Memoriais descritivos e Projetos. A
Presidente, por oportuno, informou que segue registrando as atas de reuniões anteriores e que
pretende fazê-lo mensalmente até sua conclusão, considerando o início em dois mil e dezessete.
Conforme destacado pelo senhor Tício Armelin, representando o Cartório de Registros, há
importância em manter os registros, independente da cronologia e numeração - uma vez que
não há obrigatoriedade nesse sentido, pelos rigores da legislação específica -, para conservação
e perpetuação de seu conteúdo. Encerrando os trabalhos do dia, a próxima reunião ordinária
ficou fixada para o dia próximo dia sete de dezembro, às vinte horas, com confirmação do local
posteriormente, ficando todos os membros convocados neste ato, cuja pauta será previamente
divulgada. Assuntos que sobrevierem poderão ser apresentados à Secretaria Executiva, para
inclusão em pauta. Não havendo mais nada para tratar, foi lavrada a presente Ata, cuja reunião
foi presidida por Aparecida Cristina Murakami e secretariada por mim, Anita Maria Minto, que
após divulgada e aprovada será assinada e devidamente registrada.

Aparecida Cristina Murakami
Presidente do COMTUR

Anita Maria Minto
Secretária Executiva
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ANEXO

PERÍODO

NOME DO

TIPO

EVENTO
Janeiro

Aniversário da

Público

PÚBLICO

BREVE

ESTIMADO

DESCRIÇÃO

3 mil

Cidade

Apresentação

de

shows

e

espetáculos em praça pública em
comemoração ao aniversário da
cidade

Janeiro

Fevereiro/

Campeonato
de Futebol
Amador
Carnaval

Público

4 mil

Competição entre equipes dos
bairros locais

Público

7 mil

Março

Festividades

carnavalescas

com

apresentação de shows no Espaço
Carnaval na Prainha Artificial

Março/

Pescardoso

Público

1 mil

Abril

Pesca em família no entorno da
Lagoa “Higino Zampronha”, em
comemoração à sexta-feira Santa

Abril

Junho

Copa da
Amizade
Futebol de
Salão

Público

Festa Junina

Parceria

2 mil

da Rainha da
Festa do Peão”

equipes

de

Centro Social Urbano - CSU
2 mil

Privada

Baile “Escolha

entre

diversas localidades realizadas no

Público

Junho

Competição

Privado

1,5 mil

Tradicional “Juninão” realizado pela
Turma do Bem, com o apoio da
Prefeitura
Municipal
e
colaboradores, Turma do Pedal,
COMTUR, RTC, Rotary e população
em geral.
Desfile de apresentação das
candidatas

pré-selecionadas

à

coroação como rainha e princesas
do rodeio, com votação realizada
por jurados convidados, seguido por
baile com apresentação de banda
e/ou DJ.
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Julho

Festa do Peão

Parceria

8 mil

Festa popular que consiste em

de Boiadeiro

Público-

rodeio de touros e cavalos e envolve

Privada

variada programação de shows,
danças típicas, eleição de rainhas,
concursos de berrantes, prova do
tambor, além de manter as raízes e
a cultura do interior do Brasil.

Setembro

Festa das

Parceria

3 mil

Evento gastronômico que reúne

Nações

Público

mostras da gastronomia de diversas

Privada

nações diferentes e ainda promove
a integração do espírito de paz entre
diversos povos.

Outubro

Festa do Dia

Privado

1,2 mil

das Crianças

Ação realizada pela Rádio Grandes
Lagos FM de Cardoso, com a
colaboração da Turma do Bem,
promovendo um dia especial, com a
realização de atividades recreativas
e doação de brinquedos.

Dezembro

Festividades de
final de ano

Público

3 mil

Apresentação

de

shows

espetáculos em espaços públicos

e

