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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL 

DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP 

 

 Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezoito 

horas, no salão do setor social de São José do Barreiro, foi realizada a 17ª 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) Dalton Antonio Branco Jr.; 

4) Flávia Cristina Soares Mariano; 

5) Jorge Tadeu da Silva Oliveira; 

6) José Geraldo Canestri; 

7) Marcelo Pimentel Guimarães; 

8) Rogério de Carvalho Rodrigues;  

AUSENTES 

1) Ana Cláudia Lira Gomes; 

2) Augusto Cesar Pimentel Coelho; 

  

 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 e da senhora Andreia Costa Mendes. 

 Iniciou-se a reunião com a seguinte pauta sugerida: 

1) Apresentação dos ofícios emitidos e recebidos desde a última reunião 
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2) Aprovação da ata da reunião anterior;  

3) Deliberação sobre nova lei do Comtur; 

4) Balanço/fechamento do mandato dos atuais conselheiros (02 anos); 

5) Definição de data para assembleia pública de eleição de novos 

membros; 

6) Projetos DADETUR. Acompanhamento dos convênios em execução e 

próximos projetos; 

7) Assuntos Gerais. 

 

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

Recebidos: 

- Nenhum ofício recebido no período. 

Enviados: 

- Ofício 003/2019 – para Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro, 

requerendo a utilização da sala de reuniões da Câmara para a 17ª reunião ordinária do 

COMTUR. 

- Ofício 004/2019 – para Prefeito Municipal de São José do Barreiro, informando 

desligamento da conselheira suplente Paula Machado Nunes.  

 

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 16ª 

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

reunião anterior assinaram o documento para registro e arquivo. 

 

3º assunto: Deliberação sobre nova lei do Comtur; 
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 Passada a palavra ao presidente Rogério, o mesmo salientou a 

necessidade da mudança da constituição do COMTUR, principalmente atentando para 

a proporcionalidade entre membros do setor público (1/3) e membros da sociedade civil 

(2/3). 

 Conselheiro Dalton passou a explicar as inovações contidas na 

sugestão do projeto de lei de alteração do COMTUR encaminhada à Prefeitura: a) 

possibilidade da exclusão de pautas político-partidárias; b) aumento da 

representatividade da sociedade civil; c) estabelecimento de política municipal de 

turismo mais objetiva e concisa; d) papel do Conselho mais proativo junto à gestão 

municipal. 

 Conselheiro Rogério informou que apenas o COMTUR de São José do 

Barreiro ainda não possui a representatividade de 2/3 da sociedade civil entre todos do 

Vale Histórico. Observou também que uma maior representatividade trará benefícios 

para a Poder Público Municipal na medida em que dará um maior suporte às decisões 

tomadas pelo prefeito. 

 Conselheiro Marcelo questionou sobre a não especificação dos setores 

que se farão representados no COMTUR no projeto de lei apresentado. Conselheiro 

Dalton disse que não incluiu na lei para não enrijecer a estrutura do Conselho e por não 

haver setores claramente representados na cidade. 

 Seguiu-se uma discussão sobre a especificação da representatividade 

da sociedade civil no Conselho, chegando-se ao seguinte denominador comum: 

(i) Hotelaria (hotéis, pousadas e hospedagem); (ii) Alimentação 

(restaurantes, bares, padarias e cafés); (iii) Agências de Turismo, Guias 

e Transporte; (iv) Expressões e Projetos Culturais e Artesanato; (v) 

Produtores Rurais; (vi) Comunidade, Projetos Sociais e Associações; 

(vii) Patrimônio Histórico; (viii) Patrimônio Natural. 
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 Prefeito Lê disse que sempre há dificuldades de colocar funcionários 

públicos concursados engajados no Conselho e informou que tem interesse em 

participar mais efetivamente das reuniões ordinárias. 

 Presidente Rogério voltou a salientar que mandatos dos conselheiros 

não devem coincidir com eleições municipais para evitar a perda dos trabalhos já 

realizados e ações em andamento do Conselho. Citou o trabalho realizado pelo COMTUR 

de Cunha, que realizou um trabalho de 02 anos entre a solicitação de formalização do 

trade turístico, passando pelo cadastramento no CADASTUR até a confecção do mapa 

turístico da cidade, que só possui empreendimentos formalizados e cadastrados. 

 Conselheiro Dalton disse que o município precisa de roteiros turísticos 

bem definidos para atrair visitantes do principais polos emissores da região (Rio de 

Janeiro/capital, São Paulo/capital, São José dos Campos, sul fluminense). 

 

4º assunto: Balanço/fechamento do mandato dos atuais conselheiros (02 anos); 

 Não discutido. 

 

5º assunto: Definição de data para assembleia pública de eleição de novos membros;

 Especificamente sobre o processo de eleição dos novos conselheiros, 

Prefeito Lê e Presidente Rogério acham melhor haver duas reuniões gerais, sendo a 

primeira para explicações sobre as ações do COMTUR e a segunda, após a aprovação da 

lei de alteração do Conselho, para a eleição em si. Esta primeira foi marcada para 

03/06/2019 às 18:00h no projeto Guri. 

 

6º assunto: Projetos DADETUR. Acompanhamento dos convênios em execução e 

próximos projetos; 

 Prefeito Lê Braga informou que em aproximadamente um mês o 

DADETUR voltará a liberar verbas para os convênios já assinados, mas que verbas do 
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ano de 2019 para novos projetos não serão liberadas por falta de definição do 

orçamento estadual. 

 Prefeito ainda informou que há uma previsão de 46% de 

contingenciamento de verbas, mas o DADETUR sinalizou que deve liberar em torno de 

R$ 700.000,00 para São José do Barreiro. Os MIT´s (Municípios de Interesse Turístico) 

perderão todas as verbas do DADETUR 2019. 

 Questionado sobre a obra do Cine Theatro, o Prefeito informou que 

está reativando o convênio com o FID (parado por problemas de perda da 

documentação por parte do FID) e reenviando toda a documentação necessária. 

 

7º assunto: Assuntos Gerais 

 Não houve. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO: 03/06/2019 

 

  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 

 
 

____________VAGO________________ 
VAGO – Suplente 

____________ AUSENTE _____________ 
Ana Cláudia Lira Gomes – Titular 

 
 

____________VAGO________________ 
VAGO – Suplente 

________________________________ 
Dalton Antonio Branco Jr. – Titular 

 

____________VAGO________________ 
VAGO – Suplente 
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________________________________ 
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 

________________________________ 
Benedito Rodrigues da Silva Neto – Titular 

 
 

____________VAGO________________ 
VAGO – Suplente 

________________________________ 
Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins – 

Titular 

____________VAGO________________ 
VAGO – Suplente 

 


