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ATA DA 17º (DÉCIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE
VOTUPORANGA – COMTUR
No dia 08 (oito) do mês de fevereiro de 2018 (dois mil e
dezoito), às 15h10 (quinze horas e dez minutos), reuniu-se
de forma pública o Conselho Municipal de Turismo no Centro
de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”,
situado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112
– bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de Votuporanga-SP. O
Presidente Sr. Edson Genari agradeceu a presença de todos
dando início aos trabalhos. Foram lidas as justificativas de
ausências, sendo reforçado pelo Presidente aos presentes
que as mesmas devem ser formalizadas por escrito e
apresentadas à mesa diretora em consonância ao Regimento
Interno do Conselho. Na sequência, iniciou-se a leitura da ata
anterior, através do Secretário adjunto, Sr. Alexandre Miotto,
sendo a mesma aprovada pelos presentes sem alterações.
Foi lida a pauta proposta pela mesa diretora, tendo como
sugestão de inclusão assunto sobre Carnaval de rua para
2019 pelo Secretário Executivo Ariel Barbosa. Na sequência
dada a palavra para Secretária de Cultura e Turismo a Sr.ª
Silvia Brandão C. Stipp, para que explanasse sobre o carnaval
local, o “Concha Folia”, convidando a todos presentes e que
os mesmos pudessem divulgar este evento. Em seguida
foi discursado pelos membros sobre a elaboração do vídeo
institucional para ser utilizado tanto em apresentações do
município como no site de turismo, aperfeiçoando um vídeo
já existente e dando ênfase ao setor de Turismo, pois o vídeo
supracitado visa divulgar mais o comércio local para atrair
investimentos ao município. Foi sugerido pelo presidente a
ampliação da Câmara Temática já existente que trata sobre
site/link “turismo Votuporanga”, para que possam reunir junto
a agência responsável pela elaboração de publicidade da
prefeitura, a viabilidade de se reorganizar o vídeo em questão.
Em relação ao site, foi sugerido a abertura de um chamamento
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público para que pudessem chamar pessoas interessadas em
elaborar um website na modalidade de patrocinador sem fins
lucrativos. Após, foi discutido e aprovado os projetos do MIT
2018 onde foram apresentados pela Secretaria da Cultura e
Turismo aos conselheiros a 2ª (segunda) etapa do projeto
de sinalização turística e comunicação visual dos atrativos
turísticos e projeto de adaptação e acessibilidade do Parque
da Cultura. Logo em seguida foram explanados sobre a verba
conquistada no dia 26 (vinte e seis) de dezembro de 2017
(dois mil e dezessete), totalizando o valor de R$ 254.741,53
(duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e
um reais e cinquenta e três centavos), onde a mesma será
utilizada para parte de implantação da sinalização turística
da cidade. Alexandre reforçou que estas verbas serão
utilizadas para infraestrutura e desenvolvimento do turismo,
explicando que não poderão ser destinadas para outros fins
que não possam ser comprovadas. Ainda reforçou que estas
verbas possuem uma grande fiscalização, principalmente
pela DADETUR. Para 2018 (Dois mil e dezoito) é esperado
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo como sugestão
uma 2ª (segunda) etapa da sinalização turística, a melhoria
das estruturas dos equipamentos turísticos, dentre eles, o
Centro de Informações Culturais e Turísticas, pavimentações
e calçamentos. Na sequência, Sr. Ormélio trouxe para
reunião a sugestão de apoio ao evento da AVA (Associação
Votuporanguense de Aeromodelismo), como o conselho
juntamente com a Secretaria poderia utilizar a verba de custeio
com o apoio de locação de infraestrutura do evento, tendo em
vista que em 2018 (dois mil e dezoito) será a 4ª (quarta) edição
deste no calendário eventos do município, enquadrando-se
no seguimento de eventos que poderiam ser financiados pelo
MIT. Foi informado pelo Sr Alexandre que estes recursos
são apenas para obras de infraestrutura permanente. O
Presidente Edson Genari informou que poderia ser verificado
com outras secretarias a disponibilidade de apoio ao evento.
Edson sugeriu para que cada conselheiro pudesse indicar à
Secretaria da Cultura e Turismo melhorias para estes recursos,
sendo possível uma reunião extraordinária para discuti-las.
Na sequência da pauta foi disponibilizado a palavra para Sr.
Ariel Barbosa, onde discursou sobre a volta do carnaval de
rua, revivendo tempos anteriores onde se tinham uma maior
participação da população votuporanguense. O mesmo relatou
que por mais que temos um grande evento carnavalesco, o
Bloco “OBA”, o mesmo não oportuniza a todos. Questionou
ainda, que para o próximo ano, voltasse os desfiles de blocos
na rua, com trio elétrico, buscando apoio da municipalidade
e comércio em geral, para que se possa ter o carnaval de
rua como um novo atrativo, tendo um local adequado e maior
acesso da população, afim de fortalecer o comercio local
com iniciativas de concursos culturais. Sem mais nada a ser
tratado, a reunião se deu por encerrada às 16h30 (dezesseis
horas e trinta minutos). Estiveram presentes: Edson Genari –

Página 2 de 4

Presidente, Ariel Barbosa Gonçalves – Secretário Executivo,
Alexandre Miotto da Costa – Secretário Adjunto, Pablo Alves
Rios, Elisângela Misiagia, Fernando César Caetano da
Silva, Denise Rautch da Silva, Orides Batista Fiori, Marister
Oliveira, José Luiz Lançoni, Ormélio Caporalini Filho, Graziela
Cavenaghi. Não havendo mais nada a tratar eu, Ariel Barbosa
Gonçalves redigi a presente ata.
Votuporanga, 08 de fevereiro de 2018.
ATA DA 18º (DÉCIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE VOTUPORANGA
– COMTUR
Aos 08 (oito) dias do mês de março de 2018 (dois mil e
dezoito), às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), reuniu-se
de forma pública o Conselho Municipal de Turismo no Centro
de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”,
situado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112
– bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de Votuporanga-SP,
para a seguinte pauta: 1) Apresentação das justificativas
de ausências; 2)
Apreciação e votação da Ata da
Plenária anterior; 3) Leitura de Correspondências recebidas
e expedidas; 4) Aprovação da Pauta; 5) Circular da Amitur –
Modelo Ata; 6) Explanação acerca dos projetos MIT 2018; 7)
Aprovação do projeto MIT 2018; 8) Informes. O Presidente Sr.
Edson Genari agradeceu a presença de todos dando início
aos trabalhos, na ausência do Sr. Ariel, Secretário Executivo
do Conselho, solicitou que o Sr. Alexandre, Secretário
adjunto, assumisse as funções do Secretário Executivo na
presente reunião. Foi lida a justificativa de ausência da Sra.
Elisangela que enviou por e-mail entregaria pessoalmente na
secretaria. Na sequência, iniciou-se a leitura da ata anterior,
através do Secretário adjunto, Sr. Alexandre Miotto, sendo a
mesma aprovada pelos presentes, com alteração feita pela
Sra. Denise referente ao assunto do carnaval de rua de
2018, sendo alterado para carnaval de rua de 2019. Foi lida
a pauta proposta pela mesa diretora, onde todos presentes
aprovaram sem alterações. Na sequência dada a palavra para
o Sr. Edson Genari que explicou acerca do vídeo institucional
de Turismo, que foi enviado através do ofício nº 011 para a
Secretaria da Cultura e Turismo a Sr.ª Silvia Brandão C. Stipp.
Em seguida foi lido o ofício recebido em resposta ao ofício nº
011 do COMTUR, onde a solicitação foi encaminhada para
a Diretoria de Comunicação para apreciação do responsável
pelo setor. Foi lida a circular enviada pela AMITur (Associação
Brasileira dos Municípios de interesse cultural e turístico), que
sugere e orienta a forma de redigir as atas das reuniões do
COMTUR. Em síntese, não ser obrigatório constar o nome
e representatividade dos conselheiros presentes, sendo que
a lista de presença já supre esta necessidade. Os itens da
Pauta devem constar na Ata e que ficariam obrigados apenas
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o Presidente e o Secretário que a redigiu. Em análise ao
Regimento Interno, Edson Genari alertou que se o conselho
acolher a sugestão descrita, o regimento interno deverá ser
alterado, por constar no art. 33, §2º - As Atas serão subscrita
pelo Presidente do Conselho, pelo Secretário Executivo e
assinada pelo Presidente e todos Conselheiros Titulares
presentes. Ainda sobre a proposta apresentada em Plenária,
a mesma deverá seguir o que diz o Art. 44 do referido
Regimento: Este Regimento Interno poderá ser alterado,
mediante proposta de qualquer membro do COMTUR, desde
que aprovado pela maioria absoluta. Como o conselho
possui 18 (dezoito) representatividades, a maioria absoluta
é de 10 (dez) conselheiros com direito a voto. Ainda no
Parágrafo Único do mesmo Art. 44, “Apresentado o projeto
de deliberação que altera o Regimento, este será distribuído
aos Conselheiros para exame e proposição de emendas com
a antecedência mínima de 30(trinta) dias da reunião em que
será submetida à Plenária”. O Sr. Edson Genari, recebeu como
proposta so Sr. Alexandre a sugestão apresentada e pediu
que fosse apreciada pela Procuradoria Geral do Município
de Votuporanga antes de serem enviados os informes aos
conselheiros com a proposta de alteração ao Regimento
Interno, atendendo os prazos supracitados anteriormente.
Foi informado que houve 1 (um) interessado no Chamamento
Público de Patrocínio do Website de turismo, a título gratuito
e que sugestões e a participação da Câmara Temática junto
à Secretaria da Cultura e Turismo é de suma importância
para o bom desenvolvimento do site e atendimento das
necessidades do Turismo do Município. Logo em seguida
foram explanados acerca dos projetos MIT 2018, sendo
explicado que dos dois projetos votados na última reunião,
manteve-se o projeto 2ª Etapa da Sinalização Turística e
Comunicação Visual dos Atrativos Turísticos, mas não será
apresentado momentaneamente o projeto de adaptação
e acessibilidade do Parque da Cultura, pois a Prefeitura de
Votuporanga através da secretaria responsável pleiteou
uma verba através do Ministério do Turismo para execução
deste projeto. Com isso se fez necessária a votação de
outros objetos para apresentação no Dadetur (Departamento
de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos). A
Secretária apresentou 3 (três) projetos, que foram aprovados
pelos presentes. Ficou decidido que apesar de todos terem
sido aprovados, os mesmos devem ser apresentados ao órgão
responsável ou aos convênios que surgirem na seguinte ordem
prioridade: 1º Projeto Palco no Parque da Cultura, 2º Projeto
de Calçamento e pavimentação interna do Centro de Eventos
Helder Galera, 3º Projeto de Sistema de Monitoramento de
câmeras no Parque da Cultura. O Sr. Alexandre informou que
os valores do convênio do Dadetur descritos na última reunião
foram atualizados ficando da seguinte forma: Valor global do
convênio MIT 2018, R$ 594.781,59 (Quinhentos e Noventa e
Quatro Mil e Setecentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e
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Nove Centavos), valor disponível R$ 386.608,04 (Trezentos
e Oitenta e Seis Mil e Seiscentos e Oito Reais e Quatro
Centavos) e valor contingenciado R$ 208.173,56 (Duzentos
e Oito Mil e Cento e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis
Centavos), valores estes que serão utilizados nos projetos
aprovados em Plenária. Sem mais nada a ser tratado, a
reunião se deu por encerrada às 16h50 (dezesseis horas e
cinquenta minutos). Estiveram presentes: Edson Genari –
Presidente, Alexandre Miotto da Costa – Secretário Adjunto,
Fernando César Caetano da Silva, Denise Rautch da Silva,
Orides Batista Fiori, Ormélio Caporalini Filho, Graziela
Cavenaghi. Não havendo mais nada a tratar eu, Alexandre
Miotto redigi a presente ata.
Votuporanga, 08 de março de 2018.
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SECRETARIAS
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO
Av. João Gonçalves Leite, 4705 - Jd. Alvorada. CEP:
15505-000
(17) 3426-2600
seaso@votuporanga.sp.gov.br
Procuradoria Geral Do Município - PGM
Rua Pará, 3227 - Centro. CEP: 15502-236
(17) 3405-9700
procuradoria@votuporanga.sp.gov.br
Secretaria Municipal da Cidade - SECID
Rua São Paulo, 3741 - Centro. CEP: 15500-010
(17) 3426-7510
cidade@votuporanga.sp.gov.br
Secretaria Municipal da Cultura e Turismo - SECULT
Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Jardim
Alvorada. CEP 15502-236
(17) 34059670
cultura@votuporanga.sp.gov.br
Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico - SEDEC
Rua Barão do Rio Branco, 4497 – Santa Luzia. CEP:
15500-055
(17) 3046-1488
economico@votuporanga.sp.gov.br
Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Rua São Paulo, 3815 – Centro. CEP: 15500-010
(17) 3405-9700
smduh@votuporanga.sp.gov.br
Secretaria Municipal de Direitos Humanos - SEDIH
Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, 3183 – Centro.
CEP: 15502-225
(17) 3422-2770
direitoshumanos@votuporanga.sp.gov.br
Secretaria Municipal da Educação - SEEDU
Rua Santa Catarina, 3747 – Centro. CEP: 15505-171
(17) 3405-9750
educacao@votuporanga.sp.gov.br
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEESL
Rua Tomas Paz da Cunha Filho, 3556 - São João CEP:
15501-213
(17) 3426-1200
esporteselazer@votuporanga.sp.gov.br
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Rua Pará, 3227 – Centro. CEP: 15502-236
(17) 3405-9700
financas@votuporanga.sp.gov.br
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Fundo Social de Solidariedade do Município “Prof.ª Maria
Muro Pozzobon” - FSSM
Rua Pará, 3227 – Centro. CEP: 15502-236
(17) 34059700
fundosocial@votuporanga.sp.gov.br
Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
Rua Pará, 3227 – Centro. CEP: 15502-236
(17) 3405-9716
gabcivil@votuporanga.sp.gov.br
Gabinete do Prefeito - GAP
Rua Pará, 3227 – Centro. CEP: 15502-236
(17) 3405-9719
prefeito@votuporanga.sp.gov.br
Secretaria Municipal da Administração - SEADM
Rua Pará, 3227 – Centro. CEP: 15502-236
(17) 3405-9700
gestao@votuporanga.sp.gov.br
Secretaria Municipal de Obras – SEOBR
Rua Pará, 3227 – Centro CEP: 15502-236
(17) 3405-9700
obras@votuporanga.sp.gov.br
Secretaria Municipal da Saúde - SESAU
Rua Santa Catarina, 3890 – Patrimônio Velho CEP:
15505-171
(17) 3405-9787
secretariasaude@votuporanga.sp.gov.br
Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança
- SETRAN.
Rua Minas Gerais, 3612 - Centro CEP: 15500-003
(17) 3422-3042
transito@votuporanga.sp.gov.br
Instituto de Previdência do Município de Votuporanga –
VOTUPREV
Rua São Paulo, 3834 - Centro CEP: 15500-010
(17) 3422-2566
votuprev@votuporanga.sp.gov.br
Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de
Votuporanga – SAEV Ambiental
Rua Pernambuco, 4313 - Centro CEP: 15500-006
(17) 3405-9195
saev@saev.com.br
Departamento da Controladoria Geral do Município DCGM
Rua Pará, 3227 – Centro CEP: 15502-236
(17) 3405-9700
ronaldomattos@votuporanga.sp.gov.br

