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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL 

DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP 

 

 

 

 Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dezenove 

horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de São José do Barreiro, 

foi realizada a 2ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de São José do 

Barreiro. 

 Feita a chamada dos presentes pelo Presidente, restaram ausentes os 

conselheiros Wilson Martins da Silva Filho, Ana Cláudia Lira Gomes, Flávia Cristina 

Soares Mariano, Marlene do Carmo Mariano Pena e Wilma Maria da Silva Prado. 

 Iniciou-se a reunião com a seguinte pauta sugerida: 

1. Análise da destinação da verba do DADE 

2. Avaliação do Carnaval 2017 

3. Discussão sobre alterações da política municipal de turismo e plano diretor de 

turismo 

4. Criação do calendário oficial de turismo do município 

5. Planejamento de divulgação do município 

6. Definição sobre o calendário de reuniões ordinárias do COMTUR 

7. EXTRA: Discussão sobre próximo evento de montain bikes dia 23/04/2017 

8. EXTRA: Discussão sobre posicionamento de barracas na praça 

1º assunto: Análise da destinação da verba do DADE 

 O prefeito municipal Lê Braga (convidado e presente na reunião), em 

conjunto com o conselheiro Augusto, iniciaram o assunto informando que há recursos 

disponíveis no DADE da ordem de R$ 2,2 milhões, sendo que 35% desse total encontra-



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

 

Página 2 de 6 
 

se contingenciado pelo próprio governo estadual. Informou também que o município já 

perdeu o prazo para a entrega de projetos para solicitar tal verba (encerrou em 

15/01/2017) mas que mesmo assim um projeto deverá ser apresentado. Do total da 

verba, há possibilidade de utilizar-se 85% para obras de infraestrutura e 15% para 

serviços de divulgação e eventos. A ideia da prefeitura é enviar dois projetos para o 

DADE, sendo que um deles utilizará os 65% dos recursos não contingenciados e o 

segundo projeto utilizará os 35% dos recursos contingenciados (mas que podem ser 

liberados no decorrer do ano). Dada essa explicação inicial, o prefeito informou que o 

primeiro projeto a ser enviado ao DADE tem como objeto a “REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DO PRÉDIO DO ANTIGO HOSPITAL”, para que este sirva de sede da administração 

municipal. Salientou que não se trata de restauro, mas sim de reforma e ampliação. O 

conselheiro Dalton pediu a palavra e sugeriu outro projeto: a adequação com 

calçamento, jardinagem e iluminação temática de dois principais eixos histórico-

culturais da cidade: um eixo que parte da “pracinha de baixo, próxima ao antigo Cine 

Theatro” até o Cemitério Velho, passando pela praça principal e o outro eixo que parte 

do prédio do Antigo Hospital e vai até o prédio onde hoje encontra-se o Sindicato Rural. 

Essa adequação e revitalização dos dois eixos seria um projeto extenso e teria como 

projeto inicial a reforma do prédio do antigo hospital. Também seria estipulada uma lei 

de tombamento das fachadas, para preservar esses dois eixos. O conselheiro Rogério 

disse que esse projeto sugerido por Dalton viabilizaria a criação de roteiros a pé e a 

disseminação da cultura local. O conselheiro Paulo disse que há muitas estradas rurais 

com problemas que devem ser calçadas e, principalmente, mantidas, sugerindo que 

parte da verba do DADE fosse destinada à reforma do hospital e parte na infraestrutura 

de acesso a pontos turísticos. O conselheiro Marcelo perguntou ao prefeito sobre 

projetos na área de tratamento de águas e esgotos. Prefeito informou que há projetos 

prontos da ordem de R$ 7,0 milhões aguardando liberação de recursos pelo CEIVAP 

(Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul). Dadas as explicações 

necessárias, o Presidente colocou em votação a destinação da verba do DADE/2017 para 

a “reforma e ampliação do antigo hospital”, com o compromisso assumido pelo prefeito 

de que este seria apenas um projeto inicial de um plano maior de revitalização dos eixos 

histórico-culturais da cidade. Votação realizada de forma aberta e nominal.  
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1) Marcelo – CONTRA 5) Alexsandro – FAVOR 

2) Wilson - AUSENTE 6) Beatriz – FAVOR 

3) Dalton – FAVOR 7) Benedito – FAVOR  

4) Rogério – FAVOR 8) Augusto – FAVOR  

 

Por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário, aprovada a destinação da verba do DADE para 

os fins indicados. 

2º assunto: Avaliação do Carnaval 2017 

 Presidente sugeriu comissão para, em conjunto com a comunidade e 

envolvidos diretamente com o evento, obter informações e avaliar pontos positivos e 

negativos de forma a criar uma cultura de avaliação e melhoria dos próximos eventos. 

Tal comissão se reunirá e gerará um relatório a ser apresentado ao prefeito e aos 

responsáveis. Conselheiro Lucas comentou que Carnaval e outras datas festivas devem 

estar alinhados ao Plano Diretor de Turismo. Aberta a escolha para os membros dessa 

comissão, os conselheiros Rogério, Marcelo, Paulo e Alexsandro foram escolhidos para 

fazer parte da mesma. 

3º assunto: Política Municipal de Turismo e Plano Diretor de Turismo 

 Conselheiro Dalton informou que lei que estabeleceu a política 

municipal de turismo atual possui vício de formação pois não passou por aprovação do 

COMTUR. Primeiro passo para que a atual política seja alterada é, então, que o projeto 

de lei passe pela aprovação do COMTUR e por audiências públicas com a comunidade. 

Prefeito Lê informou que a prestação de contas do convênio que gerou o atual plano 

diretor ainda não foi analisada pelo DADE e que, portanto, não convém que o plano 

diretor seja atualizado nesse momento (substituição do plano da Tié pelo plano da USP). 

Presidente propôs comissão para analisar o assunto e sugerir mudanças iniciais na lei 

que estabeleceu a Política Municipal de Turismo. Conselheiros Dalton e Marcelo 

prontificaram-se a retomar os estudos sobre as alterações da lei. 

4º assunto: Criação do Calendário Oficial de Turismo 
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 Conselheiros Rogerio e Lucas colocaram a necessidade de reduzir a 

sazonalidade de eventos, distribuindo-os de maneira mais uniforme durante todo o ano. 

Ficou estabelecido que o Diretor de Turismo e Conselheiro Alexsandro apresentará o 

calendário que está montando e que o COMTUR formará uma comissão específica para 

tratar deste tema. 

5º assunto: Planejamento da divulgação do Município 

 Presidente sugeriu a criação de uma comissão para avaliar a questão. 

Conselheiro Dalton disse que na cidade de Delfim Moreira o COMTUR possui página 

própria no facebook para a divulgação de informações sobre o turismo municipal, 

ficando a página da prefeitura municipal responsável por divulgar informações 

institucionais apenas. Conselheiro Marcelo disse que a página no facebook já foi criada 

porém ainda não está divulgada. Dalton destacou a possibilidade de uma associação 

comercial e empresarial ressurgir e arcar com essa divulgação dos produtos turísticos 

locais. 

6º assunto: Definição sobre o calendário de reuniões ordinárias do COMTUR 

  Presidente informou que devido ao acúmulo de assuntos 

pendentes de discussão e análise pelo COMTUR, reuniões mensais seriam insuficientes. 

Foi sugerido que as reuniões sejam quinzenais nesse primeiro momento de formação e 

consolidação do COMTUR. Assunto ficou pendente de maiores discussões. 

Pauta Extra: Discussão sobre próximo evento de montain bikes dia 23/04/2017 

 Presidente colocou sua preocupação na realização de um evento de 

grande porte durante o feriado de Tiradentes, informando que não houve planejamento 

suficiente nem discussão a respeito da escolha da data. Lembrou que no último evento 

do mesmo organizador houve um caos na cidade, com inúmeros relatos de 

estacionamento irregular que bloquearam o trânsito de veículos de grande porte por 

mais de uma hora. 

Pauta Extra: Discussão sobre posicionamento de barracas na praça 
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 Presidente lançou a discussão informando que o atual posicionamento 

das barracas na praça em dias de eventos esconde e prejudica o comércio local, além de 

alterar o conjunto arquitetônico histórico da praça e seu entorno. Conselheiro 

Alexsandro informou que maioria das barracas é de pessoas da própria cidade. 

Discussão sobre o assunto será retomada. 

Outros assuntos: 

 Conselheira Beatriz pediu a palavra para informar que na próxima 

sexta-feira (10/03/2017) haverá uma reunião técnica da APRECESP em Guaratinguetá 

sobre a formatação de convênios com o DADE, havendo ainda duas vagas disponíveis. 

Conselheiro Dalton interessou-se e ficou de dar resposta sobre a possibilidade de ir ao 

evento. 

PRÓXIMA REUNIÃO: 16/03/2017 às 17:00h 

COMISSÕES FORMADAS NESTA REUNIÃO 

Avaliação Carnaval 2017 Conselheiros Rogério, Marcelo, Paulo e 

Alexsandro 

Estudos sobre lei estabelecendo Política 

Municipal de Turismo 

Conselheiros Dalton e Marcelo 

 

 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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________________________________ 
Dalton Antonio Branco Jr. – Titular 

 
 

________________________________ 
Lucas Vieira Aurélio – Suplente 

________________________________ 
Marcelo Pimentel Guimarães – Titular 

 
 

________________________________ 
Paulo Regis de Mattos – Suplente 

________________________________ 
Alexsandro da Silva de Carvalho Costa– Titular 

 
 

________________________________ 
Jorge Tadeu da Silva Oliveira – Suplente 

________________________________ 
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 ______________ 
Wilma Maria da Silva Prado - Suplente 

 


