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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às vinte horas, reuniram-se os
membros do Conselho Municipal de Turismo de Cardoso – COMTUR, em videoconferência, para
realização da quinta 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. À Ordem do
Dia: Projeto “Dia do Rio Grande”. O senhor José Carlos, membro deste Conselho descreveu o
evento, uma realização do Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente em parceria com
a Associação de Turismo Interestadual do Vale do Rio Grande – ATIVARG de Orindiúva e com os
municípios abrangidos, apresentando o senhor Nelson Antônio Das Virgens Filho, Presidente da
Associação, como Coordenador-Geral responsável pela organização e agente de
desenvolvimento turístico na região. Senhor Nelson se apresentou agradecendo o convite para
participar e interagir nesta reunião, manifestando seu conhecimento sobre o tema turismo, bem
como sobre Aviação, onde iniciou sua carreira, estando atualmente como Secretário de Turismo
e membro do COMTUR no município de Orindiúva, Presidente da ATIVARG e também
proprietário de Pousada naquele município, onde atua com pesca esportiva. Destacou sua
aspiração em colaborar com o turismo, sem relacioná-lo às questões político-partidárias,
considerando sua correlação com a sustentabilidade ao focar a importância de preservar o bioma
de toda região como meio de formar turistas qualificados que compactuem dessa visão e a
propague. Observou que nossa região deve explorar o potencial turístico de pesca esportivarecreativa. Nesse sentido, apresentou o Rio Grande em palestras ministradas aos membros do
Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente e Secretaria Nacional da Pesca, em
Brasília/DF. Manifestou, diante de sua vivência na área, que o Estado de São Paulo sempre foi
mal representado em Feiras e Negócios, no sentido de que suas características e capacidade
nesse segmento não eram demonstradas como produto. Quando abordou a importância da
regionalização para o desenvolvimento do turismo local, enfatizou que as parcerias públicoprivadas fomentam as atividades turísticas em seus destinos. O Dia do Rio Grande foi instituído
a partir dessas parcerias, dada a importância da preservação do Rio em nossa região. O projeto
foi acolhido e definido seu modus operandi que contará com mais de cem municípios envolvidos
em retribuir à natureza um pouco do que ela faz por todos nós, sejamos do setor de turismo ou
entusiastas do meio ambiente. No evento serão desenvolvidas diversas atividades tais como:
limpeza das margens do Rio, pesca do lixo, plantação de mudas nativas e soltura de alevinos
nativos. Está previsto, também, para o evento, oficinas de trabalho com aulas de educação
ambiental e oficinas de turismo com a finalidade de orientar empresários e comerciantes a
agirem com a retomada de suas atividades. Para a operação do projeto serão necessários
voluntários captados por grupos formados via WhatsApp vinculados a cada município,
disponíveis em http://ativarg.com.br/dia-do-rio-grande, com seus respectivos coordenadores. O
que se espera diante dessa iniciativa é ressignificar o rio como um elemento importante das
cidades em seu entorno. Essa revitalização é capaz de fortalecer a cultura local e ainda devolver
parte da natureza pertencente ao território para o desfrute de todos, que além do nível da
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estética paisagística, poderá fomentar a sustentabilidade socioambiental e ampliar a visibilidade
dos atrativos locais. Sobre a realização do evento, o senhor Nelson manifestou que foi observado
o agravamento dos casos de contágio por conta da flexibilização das restrições impostas para
contenção do coronavírus, causando, por conseguinte, o adiamento do evento possivelmente
para o ano seguinte, conforme for determinado pelo Ministério do Meio Ambiente que tem a
governança do evento. A Presidente deste Conselho manifestou sua concordância sobre o
adiamento, pois na região há registros de município retornando à fase vermelha da pandemia.
Com a palavra, o senhor José Carlos pincelou sobre a estruturação física do evento e sobre a
formação do grupo de trabalho em Cardoso, composto por voluntários, que foi dividido por ações
e será coordenado pelo senhor Levi quanto à limpeza das margens, por ele quanto à pesca do
lixo, pela senhora Valéria quanto à plantação de mudas de plantas nativas e pelo senhor Edher
Gustavo quanto à soltura de alevinos. Finalizando a discussão, o senhor Nelson destacou que
mesmo diante da possibilidade de adiamento, todo o plano de ação será mantido e poderá ainda
ser aprimorado ao longo do tempo. Por fim, os envolvidos na ação externaram consentimento
pelo adiamento do evento se assim for decidido, e que seguem mobilizados e à disposição. Por
oportuno, a Presidente solicitou a mim para abordar sobre o conteúdo de pauta para a reunião
seguinte prevista para o mês de novembro, que informei ao grupo sobre o levantamento de
presenças/ausências e controle de mandatos, o que resultou no apontamento de
descumprimento da legislação vigente do Conselho por representantes de alguns dos segmentos
que os compõem. Reforcei que 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. Destaquei a manifestação do Rotary Club Satélite de
Cardoso em compor o grupo, nas palavras do senhor Ademir Lucas Junior. A respeito do assunto
tratado nesta reunião sobre o “Dia do Rio Grande”, no uso da palavra compartilhou seu apoio ao
projeto e destacou suas ideias sobre possibilidades advindas a partir da realização do trabalho
proposto. Abriu ao grupo sobre desenvolvimento de ideias, juntamente com o Renan, membro
deste Conselho, que visam fomentar o turismo local e que em um futuro próximo poderá ser
compartilhado e idealizado, inclusive com a orientação do senhor Nelson, se possível. A
Presidente relembrou que seguimos organizando os registros das atas de reuniões passadas.
Antes do encerramento da reunião, o senhor Renan pediu esclarecimentos sobre o andamento
dos projetos indicados pelo COMTUR que foram pauta da reunião passada. Esclareci que na ata
da reunião passada há os dados que ele pede informação e que foi posta à disposição do
Conselho no grupo e também em seu site para conhecimento. Acrescentei sobre os projetos
indicados para 2020, esclarecendo que a Secretaria não se posicionou sobre o avanço daquelas
indicações devido ao contingenciamento e incertezas decorrentes da atual pandemia.
Considerando a proximidade do término do ano, acredita-se que tais projetos possam ser
considerados em 2021 e que seguimos aguardando manifestação daquela Secretaria. Destaquei
que a parcela referente ao projeto de conclusão do Centro de Eventos, objeto de indicação do
COMTUR, em 2019, já foi creditado na conta da Prefeitura Municipal e que os serviços de
execução da obra seguem para finalização. Retomando o que foi apresentado pelo senhor
Ademir, Renan observou que aquelas ideias para serem postas em prática dependem da ação do
Poder Público e que o Conselho, por sua vez, pode apoiá-lo nesse sentido. A Presidente, diante
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do que foi colocado em pauta, acrescentou dizendo sobre a possibilidade de já iniciarmos as
indicações para o exercício de 2021. Encerrando os trabalhos do dia, ficou fixado previamente
para o dia vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte, a próxima reunião ordinária, ficando
todos os membros convocados neste ato, cuja pauta será previamente divulgada com 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

