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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL 

DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP 

 

 Aos doze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dezoito 

horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de São José do Barreiro, foi realizada a 

16ª 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) Jorge Tadeu da Silva Oliveira; 

4) José Geraldo Canestri; 

5) Marcelo Pimentel Guimarães; 

6) Rogério de Carvalho Rodrigues;  

7) Wilson Martins da Silva Filho. 

AUSENTES 

1) Ana Cláudia Lira Gomes; 

2) Augusto Cesar Pimentel Coelho; 

3) Benedito Rodrigues da Silva Neto; 

4) César Henrique Silva Tibúrcio; 

5) Flávia Cristina Soares Mariano; 

8) Paula Machado Nunes; 

 Esta reunião, conforme determina o artigo 12 da lei municipal 

19/2017, foi aberta ao público e contou com a presença do ilustríssimo senhor prefeito 

municipal de São José do Barreiro, Lê Braga. 
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 Iniciou-se a reunião com a seguinte pauta sugerida: 

1) Apresentação dos ofícios emitidos e recebidos desde a última reunião 

2) Aprovação da ata da reunião anterior; 

3) Alteração na lei do Comtur; 

4) Alteração do Plano Diretor; 

5) Processo de eleição para novos conselheiros; 

6) Debate sobre papel do COMTUR no planejamento dos eventos 

municipais (micareta, carnaval, aniversário da cidade) 

7) Novos projetos Dadetur; 

8) Debate sobre implantação do portal da prefeitura para emissão de 

cupom eletrônico e recolhimento de iss ("iss online") 

9) Debate sobre projetos de lei sugeridos: 

a. lei "São José do Barreiro, cidade histórica" 

b. lei de tombamento do patrimônio histórico, cultural e natural 

10) Debate sobre prazo para documentação novo mapa do turismo (de 1/4 

a 30/7) 

11) Assuntos Gerais; 

 

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

Recebidos: 

- Nenhum ofício recebido no período. 

Enviados: 

- Ofício 001/2019 – para Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro, 

requerendo a utilização da sala de reuniões da Câmara para a 16ª reunião ordinária do 

COMTUR. 

- Ofício 002/2019 – para Prefeito Municipal de São José do Barreiro, informando 

desligamento da conselheira suplente Marlene do Carmo Mariano Pena.  
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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 15ª 

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

reunião anterior assinaram o documento para registro e arquivo. 

 

3º assunto: Alteração na lei do Comtur; 

 Passada a palavra ao conselheiro Dalton, o mesmo informou que o 

anteprojeto da lei para mudança da constituição do COMTUR precisa ser finalizado para 

ser enviado para a Prefeitura e desta para a Câmara. Segundo ele, a atual paridade 

50%/50% entre o Poder Público e a Sociedade Civil deixam o Conselho com pouca voz e 

é preciso melhorar as práticas de governança entre os entes envolvidos. É urgente a 

necessidade de se agregar mais apoiadores com interesse no turismo do município. 

 Presidente Rogério cobrou uma postura do Executivo Municipal sobre 

o fortalecimento ou não do COMTUR enquanto órgão consultivo. 

 Conselheiro Dalton revisará o anteprojeto, já com a análise das 

sugestões enviadas pelo Conselheiro Marcelo e outros, enviando a versão final para 

aprovação dos membros do COMTUR. Em 2 ou 3 dias, enviará o anteprojeto para análise 

jurídica do Executivo Municipal. Informou também que removerá do anteprojeto a 

criação e gestão do FUMTUR. 

 

4º assunto: Alteração do Plano Diretor; 

 Para a alteração do Plano Diretor de Turismo (do atual para o realizado 

pela USP), é necessária a realização de audiência pública para referendá-lo e, só então, 

enviar o documento para aprovação pela Câmara Municipal. 
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  Plano Diretor de Turismo da USP será avaliado e revisado para 

passar por assembleia pública. Conselheiro Wilson reenviará os pontos que devem ser 

revisados por já ter feito isso no passado. 

 Presidente Rogério disse que o Plano Diretor de Turismo só existe no 

papel e por força de lei. Deve ser aplicado na prática, inclusive pelo atual Diretor de 

Turismo do município. 

 

5º assunto: Processo de eleição para novos conselheiros; 

 Processo será iniciado após aprovação da nova lei com reestruturação 

do COMTUR e aumento do número de vagas destinadas à sociedade civil. 

 

6º assunto: Debate sobre papel do COMTUR no planejamento dos eventos municipais 

(micareta, carnaval, aniversário da cidade) 

 Presidente Rogério afirmou que COMTUR deve participar 

efetivamente do planejamento estratégico dos eventos, gerando um calendário de 

eventos do município. 

 Prefeito Lê Braga disse não ver problemas em consultar o COMTUR 

sobre eventos turísticos, apesar de achar que o COMTUR “não gosta” de eventos 

populares e não voltados para o turista que visita a cidade. 

 Conselheiro Wilson relembrou que COMTUR chegou a criar um Grupo 

de Trabalho específico para gerar o calendário de eventos municipal, porém os 

membros do poder público indicados não compareceram às reuniões, o que acabou por 

esvaziar e desprestigiar a geração do calendário de eventos e o próprio COMTUR. 

 

6º assunto: Novos projetos Dadetur; 

 Prefeito Lê Braga iniciou o tópico informando que há verbas paradas 

no DADETUR desde 2014. Em 2015 não houve apresentação de projetos pelo Executivo 
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Municipal ao DADETUR. Em 2016 houve a apresentação do projeto de reforma do Portal 

de entrada, composto por 02 (duas) verbas do DADETUR. Em 2017 houve a 

apresentação do projeto de reforma do antigo Hospital Leovigildo Pereira (1ª fase) e em 

2018 a apresentação do projeto de 2ª fase de reforma do antigo Hospital e substituição 

da iluminação por led e enterramento do cabeamento elétrico e telefônico do entorno 

da praça da matriz. Informou ainda que atual Secretário de Turismo Estadual (Sr. Vinicius 

Lemmertz) anulou empenho de obras antigas, querendo utilizar a verba DADETUR 2019 

para o pagamento das despesas de anos anteriores. São José do Barreiro foi contra esta 

manobra. Ainda não há definição sobre 2019 pois as verbas estão contingenciadas. 

 Em relação ao restauro do Cine Theatro, obras estão paralisadas 

porque FID não aprovou a nova planilha (com alterações do projeto original) e não 

liberou as verbas das últimas medições. 

 Prefeito acha que COMTUR já pode discutir e decidir sobre utilização 

da verba DADETUR 2019, mesmo que sem a definição de data para inclusão dos 

projetos. Informou ainda que a orientação para utilização de até 15% das verbas para 

serviços/divulgação (ao invés de obras) voltou a vigorar. 

 Presidente Rogério informou que colocará na pauta da próxima 

reunião ordinária do COMTUR a definição de projetos para utilização da verba DADETUR 

2019. 

 

7º assunto: Debate sobre implantação do portal da prefeitura para emissão de cupom 

eletrônico e recolhimento de iss ("iss online") 

 Conselheiro Marcelo iniciou o assunto informando que 

estabelecimentos de hospedagem plenamente regularizados estão tendo dificuldades 

na geração de cupom eletrônico pois a prefeitura não possui portal eletrônico para 

geração da guia de ISSQN, sendo que muitas contratantes de serviços de hospedagem 

já não mais aceitam a nota fiscal física. Informou que, com essa demora na criação desse 

portal, a prefeitura está criando dificuldades e penalizando os empreendimentos 
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regulares, fato totalmente contrário ao que a própria prefeitura vem sinalizando de 

motivar os empreendimentos locais a se regularizarem. 

 Prefeito Lê Braga informou que tal portal requer a atualização da 

legislação tributária municipal, e que o projeto do novo código tributário municipal está 

sendo gerado através da contratação de uma consultoria especializada. Comentou 

também que a atual legislação tributária prevê muitas isenções para MEI´s, gerando 

grande renúncia fiscal. Além disso, o foco da equipe está centrado na implantação do e-

Social cujo prazo é mais curto. Após esses pontos, a implantação do portal de issqn 

eletrônico será abordada pela prefeitura. 

 

9º assunto: Debate sobre projetos de lei sugeridos; 

a. lei "São José do Barreiro, cidade histórica" 

 Conselheiro Dalton disse que o projeto tem como objetivo a criação 

do centro histórico da cidade, delimitando geograficamente o centro e amarrando leis 

específicas para proteção e manutenção da área. 

 Conselheiro Dalton disse que o projeto “São José do Barreiro, cidade 

histórica” possui grande apelo popular e apoio do trade turístico, e precisa ter 

governança e apoio do COMTUR para aumentar e agregar ainda mais apoio. 

 Presidente Rogério afirmou que governança deve ser aumentada para 

fortalecer o interesse dos novos conselheiros a serem eleitos, inclusive com uma maior 

participação do prefeito municipal nas discussões sobre o turismo no município. 

 Conselheiro Wilson comentou sobre gestão participativa, quando a 

equipe assume participação na tomada de decisões e passa a apoiar e defender as 

decisões tomadas. Um maior envolvimento do COMTUR nas decisões municipais 

acabaria por fomentar um maior apoio do trade turístico às decisões tomadas. 

  

b. lei de tombamento do patrimônio histórico, cultural e natural 
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 Conselheiro Dalton ponderou que a lei sobre tombamentos pode ser 

deixada para um momento político posterior, para melhor análise e convencimento dos 

vereadores, que podem não querer votá-la atualmente. Deve haver um amplo debate 

sobre como ocorrerá o tombamento e os prejuízos (por menores que sejam) aos 

proprietários de imóveis atingidos. 

 

8º assunto: Debate sobre prazo para documentação novo mapa do turismo (de 1/4 a 

30/7) 

 Conselheiro Marcelo iniciou o assunto informando que o prazo para 

inclusão da documentação do município no sistema do mapa de turismo estará aberto 

a partir de 1º de abril e perguntou se prefeitura já está com esse assunto em análise.  

 Prefeito Lê Braga informou que assunto já está sendo discutido 

internamente mas que, como nos anos anteriores, o grande problema do município são 

os poucos empreendimentos turísticos cadastrados no CADASTUR e a pequena 

quantidade de leitos na cidade. 

 

º assunto: Assuntos Gerais 

 Prefeito Lê Braga informou que Paula Machado Nunes foi desligada 

dos quadros de funcionários da Prefeitura Municipal e, com isso, deve ser desligada do 

cargo de conselheira deste Conselho. 

 Indagado pelo Conselheiro Marcelo sobre ausência da funcionária 

Patricia Maia Braga, atualmente exercendo cargo de confiança como Chefe de Eventos 

e Turismo, nas reuniões deste Conselho, o prefeito informou que Patricia responde ao 

Diretor de Turismo, Sr. José Geraldo Canestri, que é atual conselheiro titular deste 

Conselho. 

 Conselheiro Wilson informou que renunciará ao cargo de conselheiro 

titular do COMTUR por motivos de cunho pessoal. 
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 Conselheiro Marcelo informou que também deixará este Conselho 

após a eleição de novos membros. 

 Prefeito Lê Braga participará das reuniões do COMTUR e do grupo de 

mensagens via WhatsApp do Conselho como membro conselheiro efetivo, por não 

haver impedimento legal para tal pedido. 

  

PRÓXIMA REUNIÃO: 26/03/2019 

  

 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 

 
 

___________ AUSENTE _____________ 
Flávia Cristina Soares Mariano – Suplente 

___________ AUSENTE _____________ 
Benedito Rodrigues da Silva Neto – Titular 

___________ AUSENTE _____________ 
VAGO – Suplente 
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________________________________ 
Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins – 

Titular 

___________ AUSENTE _____________ 
Paula Machado Nunes – Suplente 

 


