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

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL
DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezessete, às
dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de São José
do Barreiro, foi realizada a 3ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de
São José do Barreiro.
Feita a chamada dos presentes pelo Presidente, restaram ausentes os
conselheiros Paulo Regis de Mattos, Alexsandro da Silva de Carvalho Costa, Augusto
Cesar Pimentel Coelho, 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. Aprovação da ATA da reunião anterior
2. Avaliação do evento “Encontro 4x4”
3. Discussão sobre planejamento do evento “Montain Bike na Bocaina”
4. Início de discussão sobre divulgação do município e sinalização turística
5. Criação do Regimento Interno
6. Assuntos Gerais
1º 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 foi
aprovada por unanimidade. Todos os presentes na reunião anterior assinaram o
documento para registro e arquivo.
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2º assunto: Avaliação do evento “Encontro 4x4”
Posto o assunto em discussão pelo Presidente, os Conselheiros
falaram em ordem definida previamente. O conselheiro Wilson afirmou que o evento
não foi interessante para a cidade, pois destruiu estradas, atrapalhou o trânsito e
permitiu som alto em carros estacionados na praça. O conselheiro Dalton pontuou que
a praça ficou refém de uma auto-organização que não havia, sendo importante que tais
tipos de eventos respeitem as leis locais. Pontuou ainda que houve casos flagrantes de
embriaguez ao volante. A conselheira Ana pediu que a Prefeitura organize os veículos e
estacionamento. O conselheiro Marcelo sugeriu o envio de um ofício à prefeitura
pontuando todos os problemas ocorridos e que chegaram ao COMTUR através de
reclamações. O conselheiro Rogério informou que não houve planejamento do evento
e que o organizador chamado pela prefeitura não é especialista nesse tipo de evento. O
conselheiro Benedito disse que faltou planejamento sobre o trânsito e pontos de apoio
ao longo do percurso; em relação ao afogamento na cachoeira Santo Izidro, faltou
indicar os perigos de cada ponto turístico da cidade. A conselheira Ana lembrou que a
Polícia Militar não atuou de forma isonômica ao não multar infrações cometidas pelos
participantes do evento, enquanto que outros turistas e os próprios habitantes do
município são multados quando cometem tais tipos de infração. O conselheiro Lucas
colocou que a Polícia Militar deve multar e que a visita aos locais de ecoturismo deve
ser acompanhada de guia turístico; informou também que o organizador (Alexandre)
não honrou com todos os compromissos assumidos de fornecedores locais. Conselheiro
Rogério sugeriu entregar panfletos com informações básicas aos participantes do
evento. Também questionou se o evento foi interessante ou não para o
desenvolvimento do turismo no município. Conselheiro Dalton sugeriu que a prefeitura
cobre do organizador a responsabilidade por protocolos de segurança e a contratação
de guias turísticos. A conselheira Beatriz informou que o organizador indicou apenas
pousadas de Areias aos participantes. Conselheiro Benedito levantou também a questão
de o evento ter ocorrido no mesmo final de semana de outros dois eventos (música na
igreja e aniversário da cidade). Conselheiro Wilson cobrou maior participação do
COMTUR no processo de planejamento desse tipo de evento, ainda mais tendo a
Prefeitura como patrocinadora do mesmo.
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Ao final da discussão, foi deliberado pelos presentes que um ofício será
enviado ao Prefeito Municipal pontuando todas as questões levantadas pelo COMTUR.

3º assunto: Discussão sobre planejamento do evento “Montain Bike na Bocaina”
O Presidente iniciou a discussão informando que no último evento
dessa natureza e organizado pela mesma empresa houve muitos problemas no trânsito
em virtude do estacionamento irregular, sendo que este próximo evento terá maior
número de participantes e também coincidirá com um final de feriado. Conselheira Ana
disse que a principal questão é o trânsito, sendo necessária uma reunião anterior ao
evento com a prefeitura e isolar a praça principal de trânsito e estacionamento.
Conselheiro Benedito sugeriu que o organizador deveria contratar agentes de trânsito
junto à população local. Conselheiro Lucas expressou que a data do evento não é ideal.
Conselheiro Cesar disse que no carnaval o esquema de trânsito funcionou e que o
mesmo esquema deveria ser aplicado neste evento. A data é ruim pois atrapalha o
comércio local no atendimento aos seus clientes frequentes. Conselheiro Rogério
sugeriu que agentes de trânsito sejam treinados para estes eventos, além de deixar
explícito ao prefeito que tais eventos e datas devem ser planejadas pelo COMTUR;
também pontuou que o evento atrapalhará o atendimento aos clientes locais.
Conselheiro Wilson questionou porque o evento acontecerá sem o respaldo do
COMTUR. Conselheiro Dalton pontuou que trânsito, segurança, organização e regras
para o evento são ponto em comum entre o evento “Encontro 4x4” e “Montain Bike”,
sugerindo que a Prefeitura deva criar uma lista de exigências para os organizadores
desses eventos em nosso município. Além disso, deve-se coibir a presença de comércio
ambulante de pessoas de fora do município e exigir que o organizador utilize somente
hospedagem do município para os participantes. Conselheiro Rogério sugeriu que o
COMTUR crie um comitê específico para cuidar de eventos. Conselheiro Benedito
questionou o acontecimento desses eventos em feriados. Conselheiro Dalton sugeriu
que todo e qualquer tipo de evento seja protocolado pelo organizador na Prefeitura e
também na Diretoria do COMTUR.

Página 3 de 6

COMTUR
Conselho Municipal de Turismo – Estância Turística de São José do Barreiro – SP
Ao final da discussão, foi deliberado pelos presentes que os pontos
aqui levantados seriam incluídos no ofício a ser enviado para o Prefeito Municipal.
4º assunto: Início de discussão sobre divulgação do município e sinalização turística
Conselheiro Wilson informou que turistas sempre procuram pela
“Serra da Bocaina” e não por “São José do Barreiro”, dizendo também que a divulgação
do município era ruim mas existia e que atualmente não existe. Conselheiro Dalton
pontuou que é preciso definir o que se deseja divulgar ou não, dando como exemplo a
sinalização de cachoeiras que pode gerar a destruição desses pontos turísticos se não
houver um bom plano de manejo. A divulgação pelo poder público deve ter uma visão
institucional e não voltada a algum tipo de negócio privado. Conselheiro Lucas sugeriu
que a prefeitura não deve fazer propaganda de massa e que a sinalização deve ser de
meios de hospedagem em geral e não de pontos turísticos naturais. Conselheiro Rogério
sugeriu buscarmos referências e conceitos em outras cidades. Conselheiros Wilson e
Dalton levantaram que um plano de comunicação exige recursos financeiros que podem
ser bancados por uma associação de empresários e não pelo poder público. Conselheiro
Marcelo colocou que cabe ao COMTUR apenas indicar à prefeitura que este item é
prioritário e questionar se há planejamento para a realização de projetos nessa área.
Conselheiro Rogério lembrou que 15% da verba do DADE pode ser utilizado em serviços
como a realização do plano de comunicação e a revisão do mapa turístico. Conselheiro
Benedito aproveitou para informar que a Onça não está no mapa turístico e que é uma
região com grande potencial turístico para o município.
Ao final da discussão, foi deliberado pelos presentes que serão
solicitadas à prefeitura informações sobre a divulgação do município e sinalização
turística, quando também será perguntado se os atuais panfletos de mapa turístico
serão reimpressos.
5º assunto: Criação do Regimento Interno
Presidente informou que recebeu bastante material sobre COMTUR e
Regimento Interno dos empresários de turismo de Cunha. Tal material será passado
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para todos os Conselheiros interessados via e-mail para que seja lido e debatido na
próxima reunião.
6º assunto: Assuntos Gerais
Presidente abriu a palavra para que os conselheiros levantassem
alguma questão pertinente. Conselheiro Wilson questionou se após a aprovação do uso
da verba do DADE para o projeto definido na reunião anterior o COMTUR teria acesso
ao detalhamento do projeto. Conselheiro Rogerio informou que não, pois COMTUR
apenas dá o aval para a destinação da verba e não fica responsabilizado pela execução
do projeto.

PRÓXIMA REUNIÃO: 07/04/2017 às 17:30h

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

________________________________
Wilson Martins da Silva Filho – Titular

________________________________
Ana Cláudia Lira Gomes – Suplente

________________________________
Dalton Antonio Branco Jr. – Titular

________________________________
Lucas Vieira Aurélio – Suplente

________________________________
Marcelo Pimentel Guimarães – Titular

___________ AUSENTE ______________
Paulo Regis de Mattos – Suplente

___________ AUSENTE ______________
Alexsandro da Silva de Carvalho Costa– Titular

________________________________
Jorge Tadeu da Silva Oliveira – Suplente
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___________ AUSENTE ______________
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
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