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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL 

DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP 

 

 Aos vinte e sete dias do mês de março 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 13ª 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) Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins; 

2) Dalton Antonio Branco Jr.; 

3) Flávia Cristina Soares Mariano; 

4) Jorge Tadeu da Silva Oliveira; 

5) José Geraldo Canestri; 

6) Marcelo Pimentel Guimarães; 

7) Rogério de Carvalho Rodrigues;  

8) Wilson Martins da Silva Filho. 

AUSENTES 

9) Ana Cláudia Lira Gomes; 

10) Augusto Cesar Pimentel Coelho; 

11) Benedito Rodrigues da Silva Neto; 

12) César Henrique Silva Tibúrcio; 

13) Marlene do Carmo Mariano Pena; 

14) Paula Machado Nunes; 

 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. Alteração da lei do Comtur (proporção público/privado, aumento do 

número de membros, etc); 

3. Possível substituição do plano diretor atual pelo da Usp; 

4. Acompanhamento Dade 2017/2018 e planejamento Dade 2019; 

5. Apresentação da proposta do vídeo institucional; 

6. Calendário de Eventos; 

7. Análise do projeto executivo de restauro do Cine Theatro; 

8. Assuntos gerais. 

 

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

Recebidos: 

- Nenhum ofício recebido no período. 

Enviados: 

- Ofício 002/2018 para Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro, 

requerendo a utilização da sala de reuniões da Câmara para a 13ª reunião ordinária do 

COMTUR em 21/03/2018. 

 

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 12ª 

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

reunião anterior assinaram o documento para registro e arquivo. Também foi posta em 
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votação e aprovada por unanimidade a ATA da 1ª Reunião Extraordinária conjunta do 

COMTUR-CONSEG. 

 

3º assunto: Alteração da lei do Comtur (proporção público/privado, aumento do 

número de membros, etc); 

 Presidente Rogério iniciou o assunto explicitando que são objetivos da 

proposta de aumento do número de conselheiros do setor privado no COMTUR tornar 

o conselho mais participativo e atender à sugestão da Secretaria Estadual de Turismo e 

DADETUR, que orientam os Conselhos Municipais de Turismo a manterem uma 

proporção de 1/3 (um terço) de membros provenientes do setor público e 2/3 (dois 

terços) provenientes do setor privado. Atualmente o COMTUR-SJB possui uma 

proporção igualitária entre seus membros (50% setor público e 50% setor privado). Para 

que esta alteração seja efetivada, um projeto de lei deve ser enviado do Prefeito 

Municipal à Câmara Municipal, alterando a lei atualmente vigente que rege o COMTUR. 

 Conselheiro Dalton disse que a inclusão de novos membros no 

COMTUR deve ser feita com pessoas da comunidade que queiram se dedicar ao assunto 

turismo. Conselheiro Marcelo sugeriu a criação de uma Comissão Técnica (conforme 

Regimento Interno) para verificar o assunto e sugerir redação do projeto de lei 

modificativa a ser encaminhado ao Prefeito. Após deliberação e votação, os seguintes 

membros foram aprovados: 

Comissão Técnica  nº 01/2018 

Objetivo:  Montar sugestão de Projeto de Lei modificativo do 

número de membros do COMTUR 

Membros: Dalton (relator) 

Marcelo 

Rogério 

José Canestri 
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4º assunto: Possível substituição do plano diretor atual pelo da Usp; 

 Prefeito Municipal Lê Braga informou que todos os trâmites 

burocráticos referentes à licitação e conclusão da confecção do atual Plano Diretor de 

Turismo pela empresa Tié foram encerrados, e que o atual Plano Diretor já pode ser 

substituído conforme solicitado pelo COMTUR. Prefeito sugeriu que uma audiência 

pública seja efetuada para atualizar o Plano Diretor criado pela USP. Conselheiro Dalton 

informou que a realização da audiência pública é obrigatória para discussão e aprovação 

do novo Plano Diretor de Turismo. 

 Foi criada uma Comissão Técnica para discutir o assunto e encaminhar 

as conclusões para o plenário do COMTUR, a saber: 

Comissão Técnica  nº 02/2018 

Objetivo:  Atualizar o Plano Diretor de Turismo criado pela 

USP 

Membros: Wilson (relator) 

Rogério 

Augusto (a confirmar) 

Benedito 

 

5º assunto: Análise do projeto executivo de restauro do Cine Theatro; 

 Prefeito Municipal Lê Braga informou que solicitou a inclusão deste 

assunto na pauta da reunião do COMTUR pois o projeto básico enviado pela 

administração municipal anterior ao DADE e licitado é inexequível. Uma das questões 

em divergência é a quantidade de cadeiras planejadas (300), que não cabem no imóvel 

em questão. Arquiteto Júlio, representante da Rural Construção Civil Ltda (ganhadora 

da licitação) fez uma apresentação demonstrando novas possibilidades de realização do 
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restauro/readequação do Cine Theatro, com a inclusão de cadeiras em nível ascendente 

para melhor visualização do palco, sem a destruição do piso em ladrilho hidráulico 

atualmente existente no prédio e com a possibilidade de demolição do prédio situado 

ao lado do Cine Theatro (antigo Clube) para a criação de mais uma saída de emergência. 

 Conselheiros presentes ouviram a apresentação e não se opuseram à 

alteração do projeto executivo, bem como à demolição do prédio do antigo Clube com 

a revitalização da área. 

 

6º assunto: Acompanhamento Dade 2017/2018 e planejamento Dade 2019; 

 Conselheiros do Poder Público não trouxeram informações sobre o 

status dos convênios celebrados em 2017 e em processo de celebração de 2018. 

Conselheiro Augusto possui maiores informações e não estava presente à reunião. 

Assunto voltará a ser discutido em futura reunião. 

 

7º assunto: Apresentação da proposta do vídeo institucional; 

 Presidente Rogério iniciou o assunto informando que um vídeo 

institucional de qualidade deve ser feito pelo poder público municipal, de forma a 

melhor divulgar a região e evitando gastos desnecessários com divulgação em TV e 

mídias sociais sem um material de qualidade. Informou que já possuía uma proposta de 

roteiro para a realização do vídeo e que haveria pressa na criação do roteiro e realização 

do vídeo. Conselheiro Wilson arguiu que se o projeto fosse feito com tamanha pressa, 

não haveria espaço para discussão. Em virtude do adiantado da hora, este assunto será 

retomado em outra reunião. 

 

8º assunto: Calendário de Eventos; 

 Conselheiro Wilson iniciou o assunto informando que após um ano de 

trabalho deste Conselho, não houve nenhum tipo de atuação na área de Eventos do 

município. Propõe que um comitê permanente do COMTUR seja criado para avaliar e 
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sugerir eventos e criar regras na realização dos eventos locais. Conselheiro Rogério 

sugeriu analisar como COMTUR pode atuar estrategicamente na discussão dos eventos, 

sugerindo novos eventos alinhados ao Plano Diretor de Turismo e a uma visão de longo 

prazo de nosso município. Acha que é prioridade definir o direcionamento de eventos 

que ocorrem na cidade. Conselheiro Dalton disse que comissão de eventos requer apoio 

político para ter sua opinião acatada e levada em consideração. 

 Após deliberação, foi criada a Comissão Permanente de Eventos da 

seguinte forma: 

Comissão 

Permanente  

EVENTOS 

Objetivo:  Analisar e sugerir eventos turísticos locais e sugerir 

regras de condução desses eventos. 

Criar e Manter o Calendário Anual de Eventos 

Membros: Wilson (relator) 

Rogério 

Lucas (a confirmar) 

José Canestri 

Paula 

Luis Geraldo (a confirmar) 

 

9º assunto: Assuntos Gerais 

Presidente Rogério colocou que IPHAN está estudando verba para reformar e 

manter a fazenda Pau D´Alho, deixando claro que o que será feito do local é 

responsabilidade do Município. Rogério disse que fazenda deve funcionar o mais 

rapidamente possível, pois é um grande atrativo turístico da região e um bom produto 

turístico em condições de receber o público. Conselheiro Benedito acompanha grupos 

em visitas guiadas e está treinando guias mirins para guiar pequenos grupos. Presidente 
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Rogério sugeriu a criação de uma comissão técnica para estudar o assunto. Este assunto 

será retomado no futuro. 

 

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 

 
 

___________ 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 

________________________________ 
José Geraldo Canestri – Suplente  

 

________________________________ 
Jorge Tadeu da Silva Oliveira – Suplente 

___________ AUSENTE _____________ 
Augusto César Pimentel Coelho – Titular 

 
 

________________________________ 
Flávia Cristina Soares Mariano – Suplente 

___________ AUSENTE _____________ 
Benedito Rodrigues da Silva Neto – Titular 

 
 

___________ AUSENTE _____________ 
Marlene do Carmo Mariano Pena – 

Suplente 

________________________________ 
Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins – 

Titular 

___________ AUSENTE _____________ 
Paula Machado Nunes – Suplente 

 


