
1 

 

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO 
MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP 

 

 Aos 10 dias de dezembro de dois mil e dezenove, às dezenove horas, 

no prédio do Guri, foi realizada a 21ª reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Turismo de São José do Barreiro, em atendimento à convocação enviada por meios 

eletrônicos pela Secretária-Executiva do COMTUR. 

 O Presidente do COMTUR iniciou a reunião com informes gerais e 

comentou sobre o regimento interno, sobre quem tem direito a voto, o papel dos suplentes 

e dos ouvintes - e que estes últimos, terão direito de fala durante as reuniões do Conselho 

desde que se a peçam previamente mediante inscrição junto à Secretaria-Executiva. As 

atas deverão registrar os nomes de todos os presentes, assim como suas intervenções. 

 Mario Jorge, Secretário-Geral do CONSEG – Conselho Comunitário de 

Segurança de São José do Barreiro – esteve presente, apresentando seus respeitos a todos 

os Conselheiros e enfatizando a necessidade de se trabalhar e aprofundar parcerias entre 

os Conselhos, sobretudo nas questões referentes à segurança pública, e aproveitou para 

comentar sobre uma eventual parceria com o COMTUR para a implementação do projeto 

de colocação de câmeras de segurança na cidade. 

 O Prefeito Lê Braga fez uso da palavra para informar que está em 

andamento a proposta de realizar na Represa do Funil um grande evento esportivo de 

natação, cujo campeonato, realizado em várias etapas pelo Brasil, teria uma edição 

realizada em São José do Barreiro, o que traria um enorme fluxo de visitantes que 

demandariam não apenas os serviços de São José do Barreiro como dos municípios 

vizinhos, uma vez que são estimadas cerca de 900 pessoas entre atletas, familiares e 

equipes de apoio. 

 Rogério Rodrigues fez uso da palavra para atualizar o Conselho sobre 

as seguintes comissões de trabalho: 1. Pau D’alho; 2 – Roteiro Centro Histórico; 3. 

Comunicação e 4. Eventos.  

1. Pau D’alho, hoje com 9 participantes, sendo 4 conselheiros e 5 não conselheiros. 

Lauro Maia Cavalcante, que faz parte desta comissão, informou que os trabalhos 

já se iniciaram com a seleção de imagens para ilustração de um roteiro autoguiado 

e interativo que será instalado na Fazenda Pau D´Alho. As cavalarias também 
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deverão ser revitalizadas, mas, no momento existe a dificuldade de conseguir a 

planta baixa do imóvel para melhor elaborar e desenvolver esta parte do projeto 

de reorganização turística da Fazenda Pau D’alho. Uma vez organizado todo o 

material histórico, Luiz Ricardo, colaborador com ampla experiência em 

curadoria e montagem de exposições, irá projetar a disposição desses itens no 

espaço. Rogério Rodrigues também comentou que conversou com os técnicos do 

IPHAN que estão na cidade e que os mesmos informaram que existe uma previsão 

de que até abril/maio 2020 todo o projeto já esteja instalado e pronto para 

visitação. 

2. Sobre o Roteiro do Centro Histórico criou-se uma comissão para trabalhar o 

conteúdo do roteiro autoguiado, com os seguintes Conselheiros e apoiadores: 

Erick Junior da Silva, Rogério Rodrigues, Dalton Branco, Lauro Maia Cavalcanti 

e Lucas Lima.  

3.  Comunicação – Emmanuelle informou que assim que for definida a logomarca 

do COMTUR, será criada uma página na rede social Facebook, para divulgar as 

atividades do Conselho. Informou também que a tarefa de atualizar o banco de 

dados de comerciantes e empreendimentos de São José do Barreiro está sendo 

concluída. Contou que, com isso, foram identificados novos empreendimentos e 

outros que já não mais existem. 

4. Eventos – O Vice-Presidente do Conselho, Claudemar Buosi, comentou que ideias 

foram discutidas e a Prefeitura e apresentou uma proposta para o Calendário 

Oficial de Eventos. A iniciativa é de suma importância para organização dos 

serviços turísticos do município, que passariam a contar com datas fixas no 

calendário para melhor organizarem-se perante a demanda de cada evento. O 

calendário deverá ser definido e aprovado em assembleia geral já na primeira 

reunião ordinária do COMTUR de 2020. As manifestações culturais tradicionais, 

como a Folia de Reis, também deverão estar inclusas no calendário, como forma 

de prestigiá-las e alça-las à condição de atrativos turísticos a exemplo do que já 

acontece no Município de São Luiz do Paraitinga, com a Festa de Reis e a Festa 

do Divino. Coube destaque também à atuação da Associação dos Violeiros de São 

José do Barreiro que hoje já divulga regionalmente o nome e as atrações culturais 

do município. 
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 Fazendo uso da palavra, Ana Cláudia Gomes teceu considerações sobre 

problemas verificados na realização de eventos na Praça Coronel Cunha Lara, ao que o 

Presidente do Conselho, Dalton Branco, determinou que se oficiasse a Prefeitura sobre a 

questão. 

 Os Conselheiros também discutiram a necessidade de se criar uma 

logomarca para São José do Barreiro que fosse independente das logomarcas utilizadas 

pelo Poder Público. Prestigiando a reunião, a Presidente do COMTUR de Queluz, Fábia, 

relatou a origem da logomarca da Cidade de Nova York, hoje simbolizada por uma maçã. 

 Sobre a questão do comércio ambulante que se estabelece na Praça 

Cunha Lara durante o Carnaval, o Presidente do Conselho informou que consultou as 

partes envolvidas e que há interesse de todos em solucionar o impasse criado pela 

distância mínima exigida para a instalação de barracas próximas a comércios formais. 

Paulo Roberto Alves, representante do comércio ambulante, fez uso da palavra para frisar 

a importância de se resolver a questão da melhor maneira possível e que não vê o menor 

problema em realocar os espaços para as barracas.  

 Ainda em relação a distribuição de espaço para as barracas ambulantes 

durante o Carnaval, o COMTUR apresentou à Prefeitura proposta para retirada da banca 

de jornal de praça, eis que inativa. Entretanto, por força da retomada das atividades da 

banca, a proposta teve de ser abandonada e decidiu-se, então, criar uma comissão para 

elaborar um Projeto de Lei regularizador do comercio ambulante no espaço do entorno 

da Praça. Neste sentido ficou decidido – por unanimidade - que o COMTUR enviará um 

ofício à administração pública afim de marcar, de imediato, uma reunião entre os 

comerciantes e ambulantes com o objetivo de solucionar este impasse, se possível ainda 

para este fim de ano. 

 Fazendo uso da palavra, Ana Claudia Gomes defendeu a retirada dos 

eventos de grande porte do centro histórico, sobretudo da praça. E ainda, falou dos 

problemas registrados durante o carnaval no Balneário Água Santa, onde veículos 

estacionam de qualquer maneira, atrapalhando o trânsito, com som alto e sem qualquer 

fiscalização. A Conselheira Carmem Lucia também mencionou o problema do som muito 

alto praticado nos eventos realizados na Praça Cel. Cunha Lara, assim como os problemas 

ocasionados pela instalação dos banheiros químicos no seu entorno. Rogério Rodrigues 
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também relacionou críticas ao som alto, ao estilo musical e à falta de uma política de 

valorização e resgate cultural. Todas as questões foram oficiadas à Prefeitura. 

 Por fim, decidiu-se estreitar a colaboração entre o COMTUR e 

CONSEG com o objetivo de afinar e reforçar as medidas de controle do trânsito e 

fiscalização não apenas durante o Carnaval como em outros eventos. 

 Não havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu 

por encerrados os trabalhos. A reunião encerrou-se às 22hs. Eu, Sônia Maria Dietrich 

Paes Leme, atuei como secretária executiva lavrando a presente ata, a qual dou fé como 

verídica, e todos que abaixo a assinam. 

 

 

Titular Suplentes 
 
 

Carmem Lúcia Costa Guimarães 
 

 
 

Sonia Maria Dietrich Paes Leme 
 

 
 

Dalton Antonio Branco Junior 
 

 
 

Alessandra Carla Moretti Jeszensky 
 

 
 

Rodrigo Ferreira Leite 
 

 
 

Sergio Lutz Barbosa 
 

 
 

Rogério de Carvalho Rodrigues 
 

 
 

Sandra Lusia Torino Costa 
 

 
(AUSENTE) 

Luiz Geraldo Barcelos 
 

 
 

Júlio Cesar de Marins Rodrigues 
 

 
 

Claudemar Buosi 
 

 
(AUSENTE) 

José Carlos Sampaio 
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Rafael Ferreira Leite 
 

 
 

Lucas Costa da Silva Lima 
 

 
(AUSENTE) 

José Geraldo Canestri 
 

 
 

Andreia Maria Torino Costa Mendes 
 

 
(AUSENTE) 

Augusto Cesar Pimentel Coelho 
 

 
(AUSENTE) 

Juliana Bittencourt M. S.Siqueira Braga 
Ausente 

 

(AUSENTE) 
Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins 

 

 
(AUSENTE) 

Jorge Tadeu da Silva Oliveira 
 

 
 

Suelen Cristina N. Arantes de Carvalho 
 

 
 

Emmanuelle Vargas da Silva 
 

 
Cidadãos Presentes: 
- Alexandre de Siqueira Braga – Prefeito de São José do Barreiro. 

- Rita Marins Buosi 

- Elizete R da Silva 

- Mario Jorge da Silva Franco – CONSEG São José do Barreiro. 

- Ana Cláudia Gomes 

- Gilberto Ollivier 

- Alexandre M do Prado 

- Brasilina da Silva do Prado 

- Paulo Roberto Alves 

- João Carlos Nunes 

- Vera Lucia Teixeira 

- José Luiz Nunes 

- David Maia de Oliveira 

- Débora Cristina Primo 

- Daniela Cardoso Araujo 

- Erick Junior da Silva 

- Fábia Raquel Ferreira 

- Diego José Ribeiro 

- Tom Oliviero 


