COMTUR
Conselho Municipal de Turismo – Estância Turística de São José do Barreiro – SP

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL
DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP

Aos vinte oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às
dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de São José
do Barreiro, foi realizada a 11ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de
São José do Barreiro, em atendimento à convocação enviada por meios eletrônicos pelo
Secretário-Executivo do COMTUR.
Feita a chamada dos presentes pelo Presidente, restaram presentes e
ausentes os conselheiros a seguir:
PRESENTES
1) Augusto Cesar Pimentel Coelho;
2) Dalton Antonio Branco Jr.;
3) Flávia Cristina Soares Mariano;
4) Marcelo Pimentel Guimarães;
5) Rogério de Carvalho Rodrigues;
6) Wilson Martins da Silva Filho.

AUSENTES
7) Alexsandro da Silva de Carvalho Costa;
8) Ana Cláudia Lira Gomes;
9) Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins;
10) Benedito Rodrigues da Silva Neto;
11) César Henrique Silva Tibúrcio;
12) Jorge Tadeu da Silva Oliveira;
13) Marlene do Carmo Mariano Pena;
Esta reunião, conforme determina o artigo 12 da lei municipal
19/2017, foi aberta ao público.
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Iniciou-se a reunião com a seguinte pauta sugerida:
1) Aprovação da ata da reunião anterior;
2) Próximos projetos a serem submetidos ao DADE (revisão dos projetos);
3) Movimentação de membros do COMTUR;
4) Discussão sobre divulgação do município e sinalização turística;
5) Assuntos gerais

1º assunto: Apresentação dos ofícios emitidos e recebidos desde a última reunião
Recebidos
- Ofício 081 da Câmara Municipal de São José do Barreiro, indicando a aprovação da
Moção de Repúdio nº 008/2017 (moção de repúdio à proliferação de queimadas no
município).
- Convite enviado pela Câmara Municipal de São José do Barreiro convidando para
Sessão Solene de entrega de Diploma de Mérito ao jovem João Gabriel.
Enviados:
- Ofício 018/2017 para Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro,
requerendo a utilização da sala de reuniões da Câmara para a 11ª reunião ordinária do
COMTUR em 28/11/2017.

2º assunto: Aprovação da ATA da reunião anterior
Dispensada a leitura da ATA pois todos já haviam recebido o
documento por meio eletrônico com antecedência. Posta em votação, a ATA da 10ª
reunião ordinária foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Todos os presentes na
reunião anterior assinaram o documento para registro e arquivo.

3º assunto: Movimentação de membros do COMTUR;
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Secretário-Executivo Marcelo questionou Conselheiros indicados pelo
Poder Público se o Conselheiro Alexsandro da Silva de Carvalho Costa (Nê) havia sido
desligado dos quadros da Prefeitura Municipal. Conselheiro Augusto informou que sim.
Desta forma, conforme § 7º do Art. 1º do Regimento Interno, o chefe do Poder Público
deverá indicar outro nome para a substituição do Conselheiro desligado no Conselho.

4º assunto: Próximos projetos a serem submetidos ao DADE (revisão dos projetos);
Conselheiro Augusto informou que houve substituição do Secretário
de Turismo do Governo do Estado (novo secretário interino chama-se Fabricio Cobra
Arbex) e, com isso, uma série de regras de liberação de verbas do DADETUR foram
alteradas. Duas regras afetam diretamente os projetos já aprovados por este Conselho:
a) Reforma do Cemitério Velho: conforme nova orientação, as verbas do DADETUR
só poderão ser aplicadas em imóveis cuja titularidade ou uso e posse sejam do
poder público. O Cemitério Velho pertence à Cúria da Igreja Católica e não pode,
por este motivo, receber verbas para seu restauro do DADETUR. Conselheiro
Augusto informou que está tentando obter a verba necessária via recursos do
FID (Fundo de Interesses Difusos).
b) A parte da verba destinada a projetos de custeio (15%) está suspensa pelo
DADETUR, segundo o Conselheiro Augusto, por não haver estrutura
administrativa necessária para gerenciar e verificar a execução de tais projetos
pelo departamento. Desta forma, toda a verba do DADETUR deve ser aplicada
única e exclusivamente em obras com viés turístico.
Após longa discussão entre os Conselheiros presentes, buscando projetos que
atendessem às novas orientações do DADETUR, ficou definido que toda a verba
DADETUR/2018 será aplicada nos seguintes projetos:
1) Substituição da iluminação pública dos dois eixos urbanos já definidos
anteriormente, com a substituição da fiação aérea por fiação subterrânea,
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substituição do posteamento de iluminação pública e instalação de totens de
identificação de pontos históricos (aproximadamente R$ 600.000,00);
2) Reforma, substituição de posteamento de iluminação pública, substituição de
fiação aérea por fiação subterrânea, instalação de totens de identificação da
Praça Prefeito José de Marins Freire, situada em frente ao Cine Theatro, de forma
que harmonize com o prédio que será restaurado (aproximadamente R$
150.000,00);
3) Restauro do antigo prédio da Estação Ferroviária de São José do Barreiro (e
atualmente sede do Sindicato Rural) (aproximadamente R$ 225.000,00);
4) A verba restante (considerando que a verba DADETUR/2018 seja de R$
2.000.000,00) deverá ser utilizada na substituição de posteamento de
iluminação pública, substituição da fiação aérea por fiação subterrânea e
instalação de totens informativos nas ruas do entorno da Praça Coronel Cunha
Lara, tendo esta como ponto de partida e expandindo as ruas abrangidas pelo
projeto até atingimento dos valores que cubram o total de verbas disponíveis.

6) 5º assunto: Discussão sobre divulgação do município e sinalização turística;
Discussão foi adiada em virtude do horário.

6º assunto: Assuntos Gerais
Conselheiro Augusto informou que não haverá a instalação do posto
avançado do Corpo de Bombeiros na região, pois há a necessidade da contratação de
bombeiros pelos municípios, além da disponibilização de um imóvel para o posto. Os
municípios de Arapeí, Bananal e Areias não concordaram em compartilhar o ônus
financeiro da instalação deste posto.

PRÓXIMA REUNIÃO:
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Não havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por
encerrados os trabalhos. Eu, Marcelo Pimentel Guimarães, atuei como secretário
lavrando a presente ata, a qual dou fé como verídica, e todos que abaixo a assinam.

________________________________
Rogério de Carvalho Rodrigues – Titular

___________ AUSENTE _____________
César Henrique Silva Tibúrcio - Suplente

________________________________
Wilson Martins da Silva Filho – Titular

___________ AUSENTE _____________
Ana Cláudia Lira Gomes – Suplente

________________________________
Dalton Antonio Branco Jr. – Titular

____________VAGO________________
VAGO – Suplente

________________________________
Marcelo Pimentel Guimarães – Titular

____________VAGO________________
VAGO – Suplente

____________VAGO________________
VAGO – Suplente

___________ AUSENTE _____________
Jorge Tadeu da Silva Oliveira – Suplente

________________________________
Augusto César Pimentel Coelho – Titular

________________________________
Flávia Cristina Soares Mariano – Suplente

___________ AUSENTE _____________
Benedito Rodrigues da Silva Neto – Titular

___________ AUSENTE _____________
Marlene do Carmo Mariano Pena –
Suplente

___________ AUSENTE _____________
Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins –
Titular

____________VAGO________________
VAGO – Suplente
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