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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL 

DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP 

 

 Aos dezenove dias do mês de junho 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 14ª 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) 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) Marcelo Pimentel Guimarães; 

8) Paula Machado Nunes; 

9) Rogério de Carvalho Rodrigues;  

10) Wilson Martins da Silva Filho. 

AUSENTES 

11) Ana Cláudia Lira Gomes; 

12) Jorge Tadeu da Silva Oliveira; 

13) José Geraldo Canestri; 

14) Marlene do Carmo Mariano Pena; 

 Esta reunião, conforme determina o artigo 12 da lei municipal 

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

de Carvalho Costa (Nê). 

 Iniciou-se a reunião com a seguinte pauta sugerida: 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Análise do projeto SICONV (Plano Territorial de Turismo); 

3. Andamento das ações da comissão do Pau D´Alho; 

4. Andamento das ações da comissão de Eventos; 

5. Acompanhamento Dade 2017/2018; 

6. Discussão sobre ações para fomentar legalização de empreendimentos 

turísticos; 

7. Alterações no Comtur - apresentação de proposta; 

8. Assuntos Gerais 

 

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

Recebidos: 

- Nenhum ofício recebido no período. 

Enviados: 

- Ofício 003/2018 para Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro, 

requerendo a utilização da sala de reuniões da Câmara para a 14ª reunião ordinária do 

COMTUR em 14/06/2018. 

 

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 13ª 

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

reunião anterior assinaram o documento para registro e arquivo. 
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3º assunto: Discussão sobre ações para fomentar legalização de empreendimentos 

turísticos; 

 Presidente Rogério iniciou o assunto passando a palavra para 

Alexsandro (Nê). Este explicou que o município perde pontos em pleitos de verbas por 

possuir um baixo número de estabelecimentos do setor de turismo formalizados, 

havendo um reduzido número de empresas com CADASTUR efetuado. Explicou ainda 

que muitos estabelecimentos (principalmente da área hoteleira) não possuem alvará de 

funcionamento. Perguntado pelo conselheiro Rogério se há algum levantamento por 

parte do poder público sobre empreendimentos legalizados versus empreendimentos 

não legalizados, Alexsandro informou que não há. 

 Conselheiro Dalton acha que, em sede de COMTUR, não há muito a ser 

feito, sugerindo que o Poder Executivo Municipal crie uma força-tarefa para facilitar a 

liberação de alvarás de funcionamento e da vigilância sanitária para os 

empreendimentos que queiram se formalizar. Conselheiros Marcelo e Dalton sugeriram 

que o COMTUR poderia participar da criação de uma campanha de esclarecimento para 

formalização de empreendimentos, mostrando os benefícios de se abrir uma empresa 

nos mesmos moldes das campanhas realizadas pelo SEBRAE. 

 Por fim, ficou definido que Alexsandro realizará o levantamento dos 

alvarás de funcionamento existentes e empreendimentos com CADASTUR do município, 

para que este assunto seja novamente debatido na próxima reunião.  

 

4º assunto: Análise do projeto SICONV (Plano Territorial de Turismo); 

 Conselheiros Augusto e Flávia iniciaram informando que surgiu uma 

verba de transferência voluntária da área de Turismo no SICONV (Sistema de Convênios) 

no valor de R$ 150.000,00. Tal verba pode ser utilizada para implementar ações 

constantes no Plano Diretor de Turismo do município. Após discussão dos conselheiros, 

ficou aprovada a seguinte destinação para a verba: 

1) Confecção do Mapa Turístico do Município; 
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2) Impressão do Mapa Turístico (em tiragem a ser definida posteriormente); 

3) Revisão do Plano Diretor de Turismo: este item não terá custo pois a revisão será 

efetuada pelo próprio COMTUR; 

4) Revisão da sinalização turística nos pontos de interesse turístico; 

5) Confecção do Plano de Comunicação Turística do Município; 

a. Criação de Roteiros Turísticos; 

b. Confecção de vídeo institucional e vídeo promocional do município. 

 Conselheiro Augusto também informou que recentemente foi liberada 

verba de R$ 250.000,00 para reforma da Rodoviária e R$ 800.000,00 para 

implementação de saneamento básico no município. 

 

5º assunto: Andamento das ações da comissão do Pau D´Alho; 

 Conselheiro Rogério iniciou o assunto informando que a Comissão do 

Pau D´Alho reuniu-se uma vez para definir a estratégia de ação, ficando explicitado que 

o objetivo é abrir a Fazenda para visitação não-guiada nos finais de semana, com a 

utilização de monitores menores aprendizes. Uma segunda reunião será marcada na 

própria Fazenda para fazer o levantamento do que precisa ser feito para implantar essa 

visitação. 

 

6º assunto: Andamento das ações da comissão de Eventos; 

 Conselheiro Wilson, relator da comissão de Eventos, iniciou o assunto 

informando que houve uma grande dificuldade de agendar uma reunião da comissão 

onde todos estivessem presentes. Informou que objetivo da comissão era criar um 

Calendário Oficial de Eventos e uma regulamentação para a realização de eventos no 

município. Também argumentou que sentiu não haver vontade política do Prefeito 

Municipal na abordagem desse assunto, por isso os trabalhos da comissão não puderam 

ser desenvolvidos. 
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 Presidente Rogério acha que deve haver uma estratégia para discutir 

a questão de eventos no município. Como não há um responsável pela Secretaria de 

Turismo, não há ninguém que acompanhe este e outros assuntos da área de forma 

estratégica e não apenas operacional. Conselheira Paula levará este assunto ao Prefeito 

e retornará com uma definição sobre que rumos se dará ao tema. 

 

7º assunto: Acompanhamento Dade 2017/2018; 

 Conselheiro Augusto informou as seguintes situações: 

- DADE 2017: licitação da 1ª fase de reforma do Antigo Hospital Virgílio Pereira; 

- DADE 2018: Convênio para substituição de iluminação pública para LED, enterramento 

das redes aéreas de energia e telefonia e instalação de totens informativos em fase de 

assinatura; 

- DADE 2019: Projetos deverão ser apresentados logo após as eleições gerais, 

necessitando de uma discussão dos projetos a serem enviados até setembro deste ano. 

 

8º assunto: Alterações no Comtur - apresentação de proposta; 

 Conselheiro Dalton enviou proposta de alteração da lei de instituição 

do COMTUR, com a correção da proporção de conselheiros do poder público (1/3) e da 

sociedade civil (2/3). Em virtude da falta de tempo para análise da proposta enviada, 

este assunto será submetido a discussão posterior e nova deliberação em reunião 

futura. 

 

9º assunto: Assuntos Gerais 

Conselheira Paula solicitou a palavra para informar que uma nova empresa foi 

contratada para substituir o website atual da Prefeitura. O endereço eletrônico do 

website em desenvolvimento é: http://nextdeveloper.tecnologia.ws/pimsjb. 

Conselheira também informou que ela é a responsável pela alimentação da página da 

http://nextdeveloper.tecnologia.ws/pimsjb
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Prefeitura no Facebook e pelo perfil @barreirotour no Instagram. Conselheiros 

presentes sugeriram que somente empreendimentos turísticos que preencherem uma 

série de requisitos (a serem definidos) serão incluídos no site da Prefeitura. 

Presidente Rogério informou que está planejando a realização de uma reunião 

geral com os envolvidos no setor de turismo do município, para divulgar o que está 

sendo discutido no âmbito do COMTUR e colher informações sobre expectativas de 

todos. 

Presidente Rogério também sugeriu que cada Conselheiro observe a cidade com 

“olhos de turista”, para levantar questões que reduzem a experiência do turismo em 

nosso município, anotando-as. Essas questões serão levadas aos responsáveis para que 

se sensibilizem e as resolvam. Conselheiro Dalton deu como exemplo a existência de 

lixeiras em pontos próximos às entradas da cidade e do bairro de formoso, que ficam 

cheias e não são esvaziadas nos finais de semana. 

 

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 

________________________________ 
Wilson Martins da Silva Filho – Titular 

 
 

___________ AUSENTE _____________ 
Ana Cláudia Lira Gomes – Suplente 

________________________________ 
Dalton Antonio Branco Jr. – Titular 

 
 

____________VAGO________________ 
VAGO – Suplente 
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________________________________ 
Marcelo Pimentel Guimarães – Titular 

 
 

____________VAGO________________ 
VAGO – Suplente 

___________ AUSENTE _____________ 
José Geraldo Canestri – Suplente  

 

___________ AUSENTE _____________ 
Jorge Tadeu da Silva Oliveira – Suplente 

________________________________ 
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 

 


