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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL 

DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP 

 

 Aos oito dias do mês de agosto 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 15ª 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) Benedito Rodrigues da Silva Neto; 

3) César Henrique Silva Tibúrcio; 

4) Marcelo Pimentel Guimarães; 

5) Rogério de Carvalho Rodrigues;  

AUSENTES 

1) Augusto Cesar Pimentel Coelho; 

2) Ana Cláudia Lira Gomes; 

3) Dalton Antonio Branco Jr.; 

4) Flávia Cristina Soares Mariano; 

5) Jorge Tadeu da Silva Oliveira; 

6) José Geraldo Canestri; 

6) Marlene do Carmo Mariano Pena; 

7) Paula Machado Nunes; 

8) Wilson Martins da Silva Filho. 

 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) Andamento das ações da comissão do Pau D´Alho; 

3) Organização do encontro COMTUR-setor de turismo; 

4) Discussão sobre ações para fomentar legalização de empreendimentos 

turísticos; 

5) Alterações no Comtur - apresentação de proposta (cont.); 

6) Acompanhamento dos projetos DADE; 

7) Assuntos Gerais. 

 

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

Recebidos: 

- Nenhum ofício recebido no período. 

Enviados: 

- Ofício 004/2018 para Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro, 

requerendo a utilização da sala de reuniões da Câmara para a 15ª reunião ordinária do 

COMTUR em 02/08/2018. 

 

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 14ª 

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

reunião anterior assinaram o documento para registro e arquivo. 

 

3º assunto: Andamento das ações da comissão do Pau D´Alho; 
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 Presidente Rogério iniciou o assunto informando que a Comissão do 

Pau D´Alho está realizando reuniões periódicas e atuando junto à prefeitura para a 

realização de serviços necessários ao reestabelecimento do uso da fazenda por todos. 

Dentre esses serviços estão a limpeza da recepção e do salão anexo à mesma (antigas 

cavalariças), que serão preparadas para receber o visitante e contarão com fotos e 

painéis espalhados em suas paredes. 

 Conselheiro Benedito informou que está sendo planejado um evento 

na fazenda no dia 20 de novembro de 2018 que comemorará o dia da consciência negra 

e terá a participação ativa de todos da rede escolar municipal. Presidente Rogério 

sugeriu que um evento também no sábado fosse pensado para atrair turistas para a 

cidade. Conselheiro Benedito também demonstrou preocupação com a forma de 

organização da entrada e saída de carros na rodovia, pois trata-se de uma curva onde 

os carros passam em alta velocidade. Sugeriu que a prefeitura envie ofício ao DER-SP 

requerendo a instalação de redutores de velocidade no local. 

 

4º assunto: Organização do encontro COMTUR-setor de turismo; 

 Presidente Rogério disse que é imprescindível que haja uma reunião 

entre o COMTUR e os empresários do ramo de turismo da cidade, para disseminar as 

informações que estão sendo debatidas e decididas no âmbito do COMTUR. Para isso 

foi criado um grupo de comunicação no aplicativo WhatsApp, onde algumas 

informações já são fornecidas para todos, tais como as mudanças que estão sendo 

planejadas na composição do COMTUR, a reabertura da fazenda Pau D´Alho, o projeto 

“São José do Barreiro – Cidade Histórica”, direcionamento das verbas do DADE, entre 

outros assuntos pertinentes. Próprio presidente sugeriu a montagem de um grupo de 

trabalho para planejar esta reunião. 

 

5º assunto: Discussão sobre ações para fomentar legalização de empreendimentos 

turísticos; 
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 Em virtude do baixo quórum da reunião e da ausente do convidado 

Nê, que traria dados para discussão, este assunto foi postergado para reuniões futuras. 

 

6º assunto: Alterações no Comtur - apresentação de proposta (cont.); 

 Em virtude do baixo quórum da reunião, este assunto foi postergado 

para reuniões futuras. 

 

7º assunto: Acompanhamento dos projetos DADE; 

 Em virtude do baixo quórum da reunião, este assunto foi postergado 

para reuniões futuras. 

 

8º assunto: Assuntos Gerais 

 Nenhum assunto geral foi posto em discussão. 

 

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 

 

___________ AUSENTE _____________ 
Ana Cláudia Lira Gomes – Suplente 
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___________ AUSENTE _____________ 

Dalton Antonio Branco Jr. – Titular 
 
 

____________VAGO________________ 
VAGO – Suplente 

________________________________ 
Marcelo Pimentel Guimarães – Titular 

 
 

____________VAGO________________ 
VAGO – Suplente 

___________ AUSENTE _____________ 
José Geraldo Canestri – Suplente  

 

___________ AUSENTE _____________ 
Jorge Tadeu da Silva Oliveira – Suplente 

___________ AUSENTE _____________ 
Augusto César Pimentel Coelho – Titular 

 
 

___________ AUSENTE _____________ 
Flávia Cristina Soares Mariano – Suplente 

________________________________ 
Benedito Rodrigues da Silva Neto – Titular 

 
 

___________ AUSENTE _____________ 
Marlene do Carmo Mariano Pena – 

Suplente 

________________________________ 
Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins – 

Titular 

___________ AUSENTE _____________ 
Paula Machado Nunes – Suplente 

 


