ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP - COMTUR

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 19h00min,
no Edifício Sede do Projeto Guri, foi realizada a 20ª reunião ordinária do Conselho
Municipal de Turismo de São José do Barreiro - COMTUR, em atendimento à
convocação enviada por meios eletrônicos pelo Presidente.

Deu-se início à Reunião com a seguinte pauta sugerida:
1 – Praça Cel Cunha Lara:
I – Comércio ambulante
II – Repuxo ou Chafariz.
III – Uso para eventos
2 – Pré-carnaval & Micareta
3 – Organização e funcionamento das Comissões.

Abrindo a reunião, Dalton A. Branco Jr., Presidente do COMTUR, discorreu sobre
a atuação do Conselho e sua abrangência enquanto órgão da Administração Pública
diretamente ligado ao Gabinete do Prefeito, frisando o quão é importante que os
Conselheiros compreendam as responsabilidades advindas de suas respectivas eleições
como representantes da população junto ao Conselho, uma vez que a população,
certamente, irá cobrar resultados. Cabe aos Conselheiros trabalharem para a criação de
consensos que permitam superar os desafios e os impasses enfrentados pela
Administração Pública ou pela população de São José do Barreiro nas áreas de
competência do Conselho.
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Seguindo a pauta, pela ordem:

1 – Praça Cel Cunha Lara.

I – Comercio ambulante – o valor arrecado por este comércio é irrisório,
comparado aos impostos municipais pagos pelo comercio local. A atual Lei Municipal
que rege este tipo de comercio é deficiente e não atende à justa organização deste setor.
Sobre este assunto, a administração municipal, informou o Prefeito Lê Braga, está
concluindo uma nova proposta de lei para ser apresentada à Câmara Municipal.

II – Repuxo ou chafariz - Nesta reunião ficou decido aguardar um tempo para
conviver com a Praça sem o repuxo. Com isso, fazer a análise da necessidade de instalar
novamente ou não. É fato que o repuxo não funcionava há muito tempo e houve até uma
criança que se acidentou neste espaço. Assim decidiu-se retirar a estrutura externa,
conservar a instalação hidráulica e calçar com pedras portuguesas, acompanhando o
pavimento da Praça. Esta obra faz parte do projeto de revitalização da Praça Cel Cunha
Lara. Alessandra Carla Moretti Jeszensky, Suplente do Setor de Patrimônio Natural,
apresentou o orçamento para instalação de um novo chafariz em torno de R$25.000,00,
mais os custos de manutenção. Rogério de Carvalho Rodrigues, titular do Setor de
Alimentação e Comércio, defendeu o uso do espaço para a realização de outras atividades,
tais como a Feira do Produtor. Por sua vez, Carmem Lúcia Costa Guimarães, titular do
Setor de Hospedagem, disse que uma cidade histórica, do interior de São Paulo, tem de
ter chafariz e coreto na praça. E que a manutenção deve ser realizada junto com o jardim.
Já, Juliana Bittencourt Marins Santos Siqueira Braga, suplente do Setor Público, sugeriu
a possibilidade de se elaborar um projeto de revitalização da praça, dentro do corredor
cultural histórico. Claudemar Buosi, Vice-Presidente do Conselho, registrou que caberia
manter o repuxo se a água fosse atrativo turístico, a exemplo das estâncias hidrominerais.

III – Uso para eventos - Houve uma reclamação formal de comerciantes, junto à
Câmara Municipal, à Prefeitura e à Presidência do COMTUR, contra o comércio
ambulante que se instala no entorno da Praça Cel. Cunha Lara. Neste sentido, o Presidente
do COMTUR se reuniu com o Prefeito Municipal para buscar uma solução de consenso
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para o problema dos ambulantes levantado pelo comércio formal do entorno da Praça da
Matriz. Diante da questão da falta de espaço para alocação das barracas dos ambulantes
a contento do comércio local, surgiu a sugestão de se remover a banca de jornais,
atualmente fechada, para melhor acomodar o comércio ambulante e assim respeitar a
distância mínima perante o comércio legal, conforme exigido em lei. Assim ficou
decidido que o COMTUR apresentará uma moção para retirada da banca de jornal da
Praça da Matriz, a fim de viabilizar mais espaço para acomodar o comércio ambulante
sem prejuízo para o comércio formal. O Prefeito, por sua vez, comentou que mesmo com
a retirada da banca de jornais, talvez não haja espaço físico suficiente para acomodar
todas as barracas. De qualquer forma, disse que irá trabalhar pela retirada da banca de
jornais e pelo refazimento do espaço de locação do comércio ambulante. O ouvinte
Renato Pereira, da Padaria Bet’s, alegou que, na forma que está, o comercio formal está
perdendo venda para os ambulantes. Claudemar Buosi, Vice-presidente do Conselho,
sugeriu que houvesse barracas seletivas para não concorrer com o comercio local. Já o
Presidente da Câmara dos Vereadores, Luiz Eduardo Ribeiro, sugeriu que a prioridade
deve ser dos ambulantes locais legalizados que seriam, aproximadamente, doze
comerciantes.

A retirada do comércio ambulante da Praça da Matriz, por outro lado, permitiria
continuar atendendo à demanda dos eventos ali realizados? Essa questão foi amplamente
debatida e todos concordaram que não, mas que é necessário reorganizar o espaço,
beneficiando a todos e àqueles que trazem divisas para município.

Rogério de Carvalho Rodrigues, titular do Setor de Alimentação e Comércio,
comentou que no Plano Diretor da USP estão pontuadas algumas soluções para os eventos
de grande porte. Durante a reunião, mais de uma vez, repetiu que todas as atitudes que
tomarmos quanto a São José do Barreiro devem contemplar duas reflexões: qual a cidade
que se quer e para qual público se deseja trabalhar? O Município de Cunha foi citado para
ilustrar como foi criado um calendário de festas tradicionais, a fim de aprofundar a
identidade regional, ao mesmo tempo em que se investiu na padronização das barracas,
envolvendo ainda a participação de restaurantes e o comercio local nos eventos, que
passaram a ocupar os espaços antes reservados apenas para o comércio ambulante,
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apresentando seus próprios pratos típicos e/ou produtos. De acordo ainda com o relatado,
a uniformização dos padrões de qualidade permitiu à Cunha um enorme ganho de público
e projeção turística. Por fim, Ronaldo Cantelmo, titular do Setor de Produtores Rurais,
disse não ser favorável a realização de eventos de massa dentro do centro histórico,
enquanto o Prefeito concluiu sua exposição solicitando que o comércio local não deposite
o próprio lixo nas lixeiras da praça.

2 – Pré Carnaval & Micareta.

Pela unanimidade dos presentes, decidiu-se abandonar o termo “Micareta” em
favor do termo “Pré-Carnaval” para tratar das festividades desse período. Dalton A.
Branco Jr., Presidente do COMTUR, frisou a necessidade de se melhor organizar o
trânsito durante a realização deste tipo de evento. Comentou, ainda, que o carnaval
noturno demanda mais preocupação com a segurança do que a festa diurna, onde o
movimento é mais tranquilo. O Presidente da Câmara, Luiz Eduardo Ribeiro, discorreu
sobre as vans que estacionam pela cidade durante os grandes eventos prejudicando o livre
trânsito dos munícipes. Já o Prefeito, Lê Braga, disse que os funcionários responsáveis
pelo trânsito são orientados no sentido de não permitir a formação de estacionamentos
que impeçam a livre trânsito e a passagem. Rogério de Carvalho Rodrigues, titular do
Setor de Alimentação e Comércio, discorreu sobre a mudança do conceito e do modelo
do evento a fim de se favorecer a programação diurna e a formação de blocos de carnaval.
Já, Davi Maia, ouvinte presente, comentou sobre a urgência de proibir o funk e priorizar
a qualidade do estilo musical em eventos no Município. Sobre a estrutura - palco,
camarim, praça de alimentação etc - deu o exemplo da recente exposição rural do
município. Confirmou com o Prefeito que a arrecadação com um evento deste porte é
muito maior do que o valor arrecadado em festas na Praça da Matriz feitas no formato de
hoje.

3) Organização e funcionamento das Comissões.

Foram criadas as seguintes comissões de trabalho no seio do Conselho Municipal
de Turismo:
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I.

Comissão de Comunição – Dalton Branco(titular), Rogério Rodrigues
(titular), Emmanuelle da Silva (suplente) e Sônia Paes Leme (suplente).

1ª reunião - ficou decidido criar uma identidade visual para o Conselho. Para
divulgação das atividades do COMTUR e outras informações pertinentes, criar uma
página no Facebook, malling e grupo no whatzapp. Toda a matéria de divulgação será
concentrada na Emmanuelle para ser publicada na mídia virtual.

II.

Comissão da Pau D’alho – Dalton Branco (presidente), Rogério Rodrigues
(titular), Luiz Ricardo, Rafael Ferreira Leite (titular), Ronaldo Ibraim
(titular), Sergio Lutz (suplente), Rodrigo Ferreira Leite (titular), Erike da
Silva, Lauro Cavalcanti.

III.

Comissão de Eventos e Calendário. – Claudemar Buosi (titular), Beatriz
Grandchamp, Rafael Ferreira Leite (titular), Carmem Lúcia Guimarães
(titular), Rogério Rodrigues (titular), Alessandra Jeszensky (suplente),
Sandra Torino (suplente), Andreia Costa, José Canestri (titular), Davi
Maia de Oliveira.

Por último, o Presidente do Conselho discorreu sobre o projeto do Governo Federal de
extinguir os pequenos municípios e alertou para a necessidade de se tomarem medidas
para que o mesmo jamais venha a ocorrer em São José do Barreiro. Informou que um
novo código tributário está sendo enviado à Câmara Municipal com objetivo de
modernizar e aumentar a arrecadação municipal, num esforço de melhorar a arrecadação
e os indicativos da municipalidade.

Não havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos
e deu por encerrados os trabalhos. Eu, Sônia Maria Dietrich Paes Leme, atuei como
secretária executiva lavrando a presente ata, a qual dou fé como verídica, e que todos os
presentes assinam em duas vias de igual teor e para um único efeito.
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Titular

Suplentes

Carmem Lúcia Costa Guimarães

Sonia Maria Dietrich Paes Leme

Dalton Antonio Branco Junio

Alessandra Carla Moretti Jeszensky

Rodrigo Ferreira Leite

Sergio Lutz Barbosa

Rogério de Carvalho Rodrigues

Sandra Lusia Torino Costa

Luiz Geraldo Barcelos

Júlio Cesar de Marins Rodrigues

Claudemar Buosi

José Carlos Sampaio

Rafael Ferreira Leite

Lucas Costa da Silva Lima

José Geraldo Canestri

Andreia Maria Torino Costa Mendes

Augusto Cesar Pimentel Coelho

Juliana Bittencourt Marins Santos
Siqueira Braga

Rodrigo Ferreira Leite

Sérgio Lutz Barbosa
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José Geraldo Canestri

Andreia Torino Costa Mendes

Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins

Jorge Tadeu da Silva Oliveira

Suelen Cristina Nunes Arantes de
Carvalho

Emmanuelle Vargas da Silva

OUVINTES PRESENTES
Alexandre Siqueira Braga – Prefeito
Luiz Eduardo Santos Ribeiro – Presidente da Câmara
Reginaldo Lima Moreira – Vereador
Davi Maia de Oliveira
Raquel Rosalen
Erike Junior da Silva
Nilva de Almeida Siqueira
Renato Luiz Pereira
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