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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL 

DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP 

 

 Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às dezessete 

horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de São José do Barreiro, 

foi realizada a 12ª 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) Ana Cláudia Lira Gomes; 

2) Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins; 

3) Benedito Rodrigues da Silva Neto; 

4) César Henrique Silva Tibúrcio; 

5) Dalton Antonio Branco Jr.; 

6) Flávia Cristina Soares Mariano; 

7) Jorge Tadeu da Silva Oliveira; 

8) Marcelo Pimentel Guimarães; 

9) Paula Machado Nunes; 

10) Rogério de Carvalho Rodrigues;  

AUSENTES 

11) Augusto Cesar Pimentel Coelho; 

12) José Geraldo Canestri; 

13) Marlene do Carmo Mariano Pena; 

14)  Wilson Martins da Silva Filho. 

 Esta reunião, conforme determina o artigo 12 da lei municipal 

19/2017, foi aberta ao público, contando com as participações do Prefeito Municipal Lê 
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Braga, Vereador Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro Edinho Patrício 

e Juliana Bittencourt. 

 Iniciou-se a reunião com a seguinte pauta sugerida: 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Discussão sobre respostas aos ofícios enviados à Prefeitura; 

3. Análise da atuação da prefeitura no setor de turismo em 2017 e 

planejamento de ações em 2018; 

4. Assuntos gerais 

 

1º assunto: Apresentação dos ofícios emitidos e recebidos desde a última reunião 

Recebidos: 

Enviados: 

- Ofício 001/2018 para Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro, 

requerendo a utilização da sala de reuniões da Câmara para a 12ª reunião ordinária do 

COMTUR em 09/01/2018. 

 

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 11ª 

reunião ordinária foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Todos os presentes na 

reunião anterior assinaram o documento para registro e arquivo. 

 

3º assunto: Discussão sobre respostas aos ofícios enviados à Prefeitura; 

 O COMTUR, através de sua Diretoria, enviou 03 ofícios à Prefeitura 

Municipal de São José do Barreiro, a saber: 
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- O primeiro deles (1284/2017) informou o desligamento do conselheiro Alexsandro da 

Silva de Carvalho Costa e solicitou nomes para substituição do mesmo e preenchimento 

de outros cargos vagos destinados ao poder público. Em resposta, o Prefeito Municipal 

indicou para o cargo de titular da Secretaria de Turismo o nome de José Geraldo 

Canestri. Para o cargo de suplente da Secretaria Municipal de Finanças no lugar de 

Wilma Maria da Silva Prado foi indicado o nome de Paula Machado Nunes. 

- O segundo (1285/2017) solicitou a situação atual de todos os convênios celebrados 

entre a Prefeitura Municipal e o DADETUR desde 2012 até o presente momento. A 

seguinte planilha foi encaminhada em resposta ao ofício. A partir da planilha, o Prefeito 

Municipal passou a dar explicações sobre cada Convênio: 

1) Convênio de calçamento da estrada da Água Santa – segundo informações da 

conselheira Flavia, o convênio já foi finalizado. 

2) Construção de centro de informações turísticas (atual prédio Guri) – obras 

executadas, porém houve alteração do tipo de fundação do prédio e tal desvio 

do projeto inicial já foi justificado e o convênio finalizado. 

3) Corredor Cultural – problemas de documentação referentes à alteração do 

projeto inicial. Como convênio é antigo, somente o Governador pode assinar tal 

alteração para que o convênio seja encerrado. 

4) Infraestrutura na SP 221 – Problemas na utilização do saldo remanescente do 

convênio sem a devida permissão do DADETUR. Questão já resolvida e obras em 

andamento. 

5) Plano Diretor – finalizado com sucesso. 

6) Revitalização do Portal de Entrada – obras em andamento 

7) Calçamento de estradas rurais fase 2 (Estrada do Camping) – Em andamento 

8) Calçamento de estradas rurais fase 3 (Casa de Pedra) – Falta iniciar 

9) Pavimentação da estrada da Barra – Contingenciado segundo o Prefeito. 

Conselheiro Marcelo informou ao Prefeito que tal obra não passou pelo crivo 

do COMTUR, não tendo o aval deste Conselho para utilização da verba caso a 

mesma seja liberada do contingenciamento, conforme já discutido na 8ª 

reunião ordinária deste conselho. 
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- O terceiro ofício (1286/2017) solicitou a “cópia das portarias atualmente vigentes da 

Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo em relação às novas diretrizes de 

distribuição de verbas pelo DADETUR – Departamento de Apoio às Estâncias Turísticas”. 

A resposta da Prefeitura Municipal foi a cópia da Declaração de Receita Tributária 

Própria Municipal de 2017 e a cópia do Diário Oficial com a designação de Fabricio Cobra 

Arbex como novo Secretário Estadual de Turismo. Em explicações suplementares dadas 
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pelo Prefeito Lê Braga durante a reunião, nos foi informado que as alterações de 

diretrizes de distribuição de verbas pelo DADETUR foram passadas apenas de maneira 

informal pela equipe do novo secretário de turismo, não havendo nenhuma portaria ou 

decreto que oficialize tais diretrizes. 

 

4º assunto: Análise da atuação da prefeitura no setor de turismo em 2017 e 

planejamento de ações em 2018; 

 O Presidente Rogério iniciou este assunto indicando que atualmente o 

COMTUR não possui a representatividade sugerida pelos órgãos de controle e a própria 

secretaria estadual de turismo. Estes órgãos sugerem que a constituição do COMTUR 

seja de 1/3 (um terço) de representantes do poder público e 2/3 (dois terços) de 

representantes da sociedade civil. O COMTUR de São José do Barreiro atualmente possui 

uma constituição paritária (1/2 poder público e 1/2 sociedade civil), o que deverá ser 

alterado via iniciativa do Poder Executivo Municipal através de projeto de lei. Além 

disso, o conselheiro Rogério disse que faltou planejamento do setor de turismo em 

2017, não tendo o município caminhado em nada neste setor no último ano. Abertas as 

discussões, o conselheiro Benedito argumentou que faltam ações na área de educação 

nesses 20 anos em que o município adquiriu o título de Estância Turística. A população 

não acredita no turismo como fonte de renda, havendo a necessidade de se ensinar 

cultura e turismo na escola para que os jovens vejam nessas atividades uma fonte de 

renda. Conselheiro Cesar disse que várias ações de planejamento que deveriam ter 

acontecido no ano passado (organização/segurança de grandes eventos) não foram para 

frente, tendo havido discussão sobre o tema porém sem evolução significativa. 

Conselheira Ana disse que o COMTUR poderia absorver mais atribuições da prefeitura e 

salientou que problemas de segurança são crescentes em nosso município. Conselheiro 

Dalton disse que o COMTUR é importante para o município e que São José do Barreiro 

é estância turística porém não possui atrações/produtos turísticos bem definidos. É 

necessário resgatar o patrimônio histórico edificado para que este se torne um bom 

produto turístico do município. Reforçou também que a Prefeitura poderia dar mais 

força às festas populares para reduzir a pressão sobre a realização da micareta. 
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Conselheiro Marcelo disse que a divulgação do município em 2017 foi pífia e que quando 

houve divulgação (criação de vídeo institucional da prefeitura e divulgação na afiliada 

da TV Globo na região), esta não foi alinhada com os valores estabelecidos pelos 

empresários do setor de turismo como diferenciais e merecedores de divulgação 

institucional. Em réplica, o conselheiro Rogério indagou onde o prefeito municipal quer 

que o município chegue em 5, 10 anos em termos de turismo. Com base nessa 

estratégia, todos os investimentos e eventos realizados pela Prefeitura deveriam estar 

alinhados para perseguir o que se quer alcançar. O COMTUR lançou bases para um 

planejamento de médio prazo (direcionamento verbas para a revitalização do centro 

histórico do município) porém deve haver um alinhamento entre o COMTUR e a 

Prefeitura Municipal para que essas ações de médio e longo prazo obtenham sucesso. 

De forma excepcional, foi dada a palavra ao Prefeito Municipal Lê Braga, que informou 

ter em mente como estratégia tornar São José do Barreiro o melhor lugar para se visitar. 

Para isso, o município deve possuir produtos turísticos alinhados com os princípios de 

uma estância turística. Também acha importante agregar mais gente ao COMTUR para 

estabelecer nova proporção de conselheiros entre o poder público e a sociedade civil. 

Comentou que eventos populares como a micareta ainda devem existir e que o setor de 

turismo municipal está em déficit por falta de pessoal capacitado. Especificamente 

quanto à fazenda Pau d´Alho, disse que está com problemas com o segurança do local 

mas que será resolvido em breve. Além disso, informou que a Prefeitura Municipal está 

aberta à sugestão de planejamento para o ano de 2018. Também de forma excepcional, 

foi dada a palavra ao vereador Edinho Patrício, que informou que houve reunião do 

CONSEG e que o planejamento de segurança para a micareta foi feito e será executado. 

 

5º assunto: Assuntos Gerais  

 Em virtude do adiantado da hora, o presidente Rogério não abriu a 

palavra para os conselheiros presentes, dizendo que devemos aparar arestas e falhas de 

comunicação entre o COMTUR e a Prefeitura Municipal. Também informou que este 

Conselho deverá retomar as discussões sobre a presença de barracas na praça da matriz 

em festas populares e elogiou a iluminação de natal da praça. 
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PRÓXIMA REUNIÃO:  

  

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 

 
 

________________________________ 
César Henrique Silva Tibúrcio - Suplente 

___________ AUSENTE _____________ 
Wilson Martins da Silva Filho – Titular 

 
 

________________________________ 
Ana Cláudia Lira Gomes – Suplente 

________________________________ 
Dalton Antonio Branco Jr. – Titular 

 
 

____________VAGO________________ 
VAGO – Suplente 

________________________________ 
Marcelo Pimentel Guimarães – Titular 

 
 

____________VAGO________________ 
VAGO – Suplente 

___________ AUSENTE _____________ 
José Geraldo Canestri – Suplente  

 

________________________________ 
Jorge Tadeu da Silva Oliveira – Suplente 

___________ AUSENTE _____________ 
Augusto César Pimentel Coelho – Titular 

 
 

________________________________ 
Flávia Cristina Soares Mariano – Suplente 

________________________________ 
Benedito Rodrigues da Silva Neto – Titular 

 
 

___________ AUSENTE _____________ 
Marlene do Carmo Mariano Pena – 

Suplente 

________________________________ 
Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins – 

Titular 

________________________________ 
Paula Machado Nunes – Suplente 

 


