COMTUR
Conselho Municipal de Turismo – Estância Turística de São José do Barreiro – SP

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL
DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às
dezoito horas, no salão do setor social de São José do Barreiro, foi realizada a 18ª
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) José Geraldo Canestri;
5) Marcelo Pimentel Guimarães;
6) Rogério de Carvalho Rodrigues;
AUSENTES
7) Ana Cláudia Lira Gomes;
8) Augusto Cesar Pimentel Coelho;
9) Flávia Cristina Soares Mariano;
10) Jorge Tadeu da Silva Oliveira;

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) Deliberação sobre nova lei municipal de turismo;
4) São José do Barreiro Cidade Histórica;
5) Audiência pública para disseminar informações do Comtur;

1º assunto: Apresentação dos ofícios emitidos e recebidos desde a última reunião
Recebidos:
- Nenhum ofício recebido no período.
Enviados:
- Nenhum ofício enviado no período.

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 17ª
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 municipal de turismo;
Segundo o prefeito Lê Braga, a lei sobre a Política Municipal de
Turismo já foi aprovada pela Câmara Municipal nos termos propostos pelo COMTUR,
porém não foi enviado junto com o projeto de lei o Plano Diretor de Turismo, que
deveria constar como anexo à lei.
Conselheiros Dalton e Marcelo opinaram no sentido de o prefeito
emendar a lei aprovada enviando o Plano Municipal de Turismo criado pela USP como
anexo, em substituição ao plano criado pela empresa Tié que ainda está em vigor. Desta
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forma, ganhar-se-ía tempo para atualizar o Plano Diretor de Turismo da USP, que
passará a vigorar a partir deste ano apenas.
Conselheiro Dalton gerará um ofício do COMTUR direcionado ao
Prefeito Municipal solicitando a emenda da lei com a inclusão do Plano Diretor de
Turismo da USP como anexo.

4º assunto: São José do Barreiro Cidade Histórica
Foram discutidas formas de oficializar a estratégia “São José do
Barreiro, Cidade Histórica” nas diversas ações da prefeitura municipal e também para
orientar os novos conselheiros do COMTUR a serem aprovados em um futuro próximo.
Conselheiro Dalton lembrou que tornando a sede do município um lugar preservado e
conservado, não só a Serra da Bocaina e natureza seriam atrativos turísticos mas
também a própria cidade se tornaria um grande atrativo, a exemplo de cidades como
Campos do Jordão (SP) e Tiradentes (MG).
As possibilidades aventadas para a oficialização da estratégia seriam
sua inclusão na atualização do Plano Diretor de Turismo, na lei orgânica ou em lei
específica. Prefeito disse que a alteração da lei orgânica, por exigir quórum qualificado,
não teria boa receptividade dos vereadores neste momento político.

5º assunto: Audiência pública para disseminar informações do Comtur;
Conselheiro Dalton defende um maior envolvimento da Câmara
Municipal e da população na próxima reunião pública sobre as ações do COMTUR.
Conselheiro Benedito sugeriu que a rádio transmitisse a Reunião
Pública do COMTUR. Outros conselheiros sugeriram que uma “Live” via Facebook seria
mais efetiva.
Presidente Rogério sugeriu que, após a Reunião Pública, fosse feita
uma campanha nas redes sociais informando e dando detalhes sobre a estratégia “São
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José do Barreiro, cidade histórica”. Sugeriu também trazer especialistas de fora do
COMTUR para explicar o papel e importância do COMTUR nas estâncias turísticas.
Conselheiro Dalton acha que o convite para a participação na Reunião
Pública deve ser pessoal, amplo e aberto, para tornar a Reunião realmente efetiva.
Também sugeriu não denominar o encontro como “Audiência Pública”, uma vez que não
será dada a oportunidade da realização de perguntas pelos participantes.
Convite à população será amplamente divulgado através das redes
sociais da Prefeitura Municipal.
Presidente Rogério reforçou a necessidade de atuação efetiva do
COMTUR, sob pena de o município perder o título de Estância Turística.
Após deliberação, ficou assim definida a pauta da Reunião Pública
entre COMTUR e população:
1. COMTUR como órgão deliberativo nas questões turísticas;
2. São José do Barreiro, Cidade Histórica;
3. Importância do COMTUR;
4. Ranking DADE; convênios e repasses de verbas;
5. Presença de especialistas para falar sobre alguns temas
O processo eleitoral para definição dos novos conselheiros do
COMTUR obedecerá às seguintes datas:
17/09 – Reunião Pública entre COMTUR e população.
01/10 – Reunião Pública para eleição dos novos conselheiros do
COMTUR.

6º assunto: Assuntos Gerais;
Prefeito Lê Braga informou que nova lei do DADETUR estipula que a
distribuição de verbas não será mais de acordo com a participação do município no
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Fundo Participativo dos Municípios, mas sim proporcional à arrecadação municipal, o
que poderá implicar em redução das verbas do DADETUR destinadas ao município.

PRÓXIMA REUNIÃO: 17/09/2019
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

________________________________
Marcelo Pimentel Guimarães – Titular

____________VAGO________________
VAGO – Suplente

________________________________
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

____________VAGO________________
VAGO – Suplente

________________________________
Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins –
Titular

____________VAGO________________
VAGO – Suplente
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