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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL 

DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP 

 

 Aos onze dias do mês de abril 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 4ª 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) Alexsandro da Silva de Carvalho Costa; 

2) Augusto Cesar Pimentel Coelho; 

3) Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins; 

4) Benedito Rodrigues da Silva Neto; 

5) César Henrique Silva Tibúrcio; 

6) Dalton Antonio Branco Jr.; 

7) Marcelo Pimentel Guimarães; 

8) Rogério de Carvalho Rodrigues; 

9) Wilson Martins da Silva Filho. 

AUSENTES 

1) Ana Cláudia Lira Gomes; 

2) Flávia Cristina Soares Mariano; 

3) Jorge Tadeu da Silva Oliveira; 

4) Lucas Vieira Aurélio; 

5) Marlene do Carmo Mariano Pena; 

6) Paulo Regis de Mattos; 
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7) Wilma Maria da Silva Prado. 

 Esta reunião, conforme determina o artigo 12 da lei municipal 

19/2017, foi aberta ao público e contou com a presença do Senhor Prefeito Municipal, 

Alexandre de Siqueira Braga. 

 Iniciou-se a reunião com a seguinte pauta sugerida: 

1. Apresentação dos ofícios emitidos e recebidos no último mês 

2. Aprovação da ATA da reunião anterior 

3. EXTRA: Organização do evento de Voo Livre para os dias 21 e 22 de abril 

4. Proposta de reunião periódica entre o COMTUR e o Prefeito Municipal 

5. Retomada da discussão sobre o Calendário Oficial da cidade 

6. Retomada da discussão sobre divulgação do Município 

7. Discussão sobre coleta de informações nos estabelecimentos turísticos 

8. Assuntos Gerais 

 

1º assunto: Apresentação dos ofícios emitidos e recebidos no último mês 

 Recebidos 

Nenhum ofício foi recebido pelo COMTUR desde a última reunião realizada em 21 de 

março de 2017. 

Enviados: 

- Ofício 003/2017 para Prefeito Municipal de São José do Barreiro, com sugestões sobre 

planejamento e organização de grandes eventos, conforme deliberado na última 

reunião do COMTUR. 

- Ofício 004/2017 para Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro, 

requerendo a utilização da sala de reuniões da Câmara para a 4ª reunião ordinária do 

COMTUR. 

 

2º assunto: Aprovação da ATA da reunião anterior 
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 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. 

 

3º assunto: EXTRA: Organização do evento de Voo Livre para os dias 21 e 22 de abril 

 Em virtude da discussão ocorrida no grupo WhatsApp do COMTUR, o 

Presidente sugeriu iniciar a reunião com este assunto. Informou que evento seria 

realizado somente no final de semana do feriado do dia do trabalho (29 e 30 de abril e 

01 de maio), porém a organização do evento, de forma unilateral, colocou a primeira 

janela do evento no final de semana do feriado de Tiradentes (21, 22 e 23 de abril), fim 

de semana este que já contará com o evento de Montain Bike no domingo (23 de abril). 

Havia a possibilidade de a Prefeitura simplesmente negar a realização do evento pela 

coincidência de finais de semana, havendo uma grande possibilidade do município ser 

retirado do calendário oficial do campeonato paulista de voo livre. Posto em discussão, 

Conselheiro Wilson salientou que eventos devem ser rentáveis para município e para 

empresários, reforçando que não é contra o evento mas que os mesmos devem ser 

realizados sempre da melhor forma possível. Conselheiro Marcelo defende que evento 

deve acontecer mesmo que haja a sobreposição de eventos no mesmo fim de semana. 

Conselheiro Benedito questionou qual o projeto de turismo da Prefeitura e dos 

empresários de forma geral. Conselheiro Dalton informou que São José do Barreiro é 

um dos mais pobres municípios do Estado de São Paulo e também reforçou que o 

COMTUR não tem poder de veto sobre a realização de eventos na cidade. Disse ainda 

que a lei estadual 1.261/2015 contém como exigência de o município se manter como 

Estância Turística o fato de ser um destino turístico consolidado, e por isso não deve 

deixar de sediar o evento. Conselheiro Rogério disse que a discussão no grupo do 

WhatsApp acabou sendo inócua, pois o assunto já havia sido decidido pelo Prefeito 

(aprovação da realização do evento) em reunião com os organizadores do evento de 

Voo Livre. 
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4º assunto: Proposta de reunião periódica entre o COMTUR e o Prefeito Municipal

 Presidente acha interessante manter um contato mensal entre o 

COMTUR e o Prefeito Municipal, através de reuniões presenciais. Posto em discussão, 

todos os conselheiros concordaram, tendo a Diretoria autonomia para agendar as 

reuniões. Diretoria entrará em contato com o Gabinete do Prefeito para o agendamento 

da primeira reunião. 

 

5º assunto: Retomada da discussão sobre o Calendário Oficial da cidade 

 O Presidente iniciou a discussão informando que nesse primeiro 

momento não há a necessidade de já especificar datas para os eventos oficiais da cidade, 

mas apenas indicar o período em que os eventos acontecerão. Conselheiro Marcelo 

informou que Cunha e Campos do Jordão possuem calendário oficial sazonal dividido 

em meses e que poderíamos replicar tal situação aqui no município. Sugeriu que o 

Conselheiro Alexsandro traga para a próxima reunião do COMTUR o calendário que está 

trabalhando, para que a discussão seja ampliada. Conselheiro Dalton disse que o 

calendário oficial deve estar inserido na política municipal de turismo. 

 

6º assunto: Retomada da discussão sobre divulgação do Município 

 Presidente iniciou a discussão sugerindo que um plano mínimo de 

marketing deve ser gerado, para que as poucas ações de propaganda realizadas pela 

Prefeitura tenham coerência. Prefeito Municipal acha melhor que COMTUR crie a 

sugestão de plano de marketing e envie para avaliação da Prefeitura, informando ainda 

que não possui nada em planejamento no momento. Conselheiro Alexsandro informou 

que algumas empresas já estão em contato para realização de divulgação do município, 

porém deve haver uma maior discussão a respeito. Conselheiro Dalton acha que deve-

se amadurecer a ideia do FUNTUR, que teria recursos específicos para o marketing da 

cidade, salientando ainda que o município não possui ainda muitos produtos 

“vendáveis” e não possui informação turística de qualidade e disponível. Sugeriu que, 
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antes de executar ações de marketing, deveremos identificar os produtos vendáveis da 

região. 

 

7º assunto: Discussão sobre coleta de informações nos estabelecimentos turísticos 

 Presidente abriu o assunto reforçando a importância sobre a criação 

de mecanismos de coleta de dados, pois estes serão importantes para direcionar e medir 

ações de marketing. Informou ainda que a USP gerou um formulário para o 

levantamento de informações para a confecção do Plano Diretor de Turismo e que este 

formulário pode ser o pontapé inicial para que o COMTUR crie um formulário mais 

direcionado. Conselheiro Alexsandro disse que já existe uma coleta de dados de turistas 

no Portal da Cidade durante os feriados, mas que os turistas que chegam por Formoso 

não são abrangidos por esta coleta. Conselheiro Marcelo reforçou a importância desta 

coleta para a confecção do Estudo de Demanda Turística, item obrigatório para a 

manutenção do município como Estância Turística. Conselheiro Dalton acha melhor que 

a coleta de dados seja feita nos meios de hospedagem e alimentação e não na chegada 

dos turistas na rodovia. Conselheiro Augusto disse que em várias cidades que se 

hospedou, recebeu por e-mail um link de pesquisa sobre assuntos relacionados à sua 

estadia. Este pode ser um bom meio de coleta de informações, com a criação de 

panfletos específicos contendo o link da pesquisa a ser realizada de forma online. 

 

8º assunto: Assuntos Gerais 

  Presidente abriu a palavra para que os conselheiros levantassem 

alguma questão pertinente. Conselheiro Marcelo informou três assuntos que serão 

colocados em pauta nas próximas reuniões: 1) Criação do Regimento Interno, que já está 

em processo de confecção pelo Secretário Executivo e será posto em discussão e 

votação na próxima reunião; 2) Manutenção do município no Mapa do Turismo 

Brasileiro, uma iniciativa do poder federal para direcionamento de políticas públicas de 

turismo; 3) Processo de ranqueamento e revisão (com possível rebaixamento) das 

Estâncias Turísticas, que ocorrerá em abril/2018 mas requer muitos levantamentos e 
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informações de trabalhosa execução. Conselheiro Dalton quer retomar a substituição 

do Plano Diretor de Turismo e a alteração da lei da política municipal de turismo. Para 

isso, o seguinte caminho deverá ser percorrido: 1) Revisão do Plano Diretor por parte do 

COMTUR; 2) Revisão e adequação da lei de política municipal de turismo; 3) Realização 

de audiências públicas para validar o Plano Diretor de Turismo; 4) Encaminhamento ao 

Prefeito para que este envie o projeto de lei substitutiva para a Câmara Municipal; 5) 

Votação e aprovação da lei pela Câmara Municipal. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO: 09/05/2017 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 

 
 

___________ AUSENTE ______________ 
Ana Cláudia Lira Gomes – Suplente 

________________________________ 
Dalton Antonio Branco Jr. – Titular 

 
 

___________ AUSENTE ______________ 
Lucas Vieira Aurélio – Suplente 

________________________________ 
Marcelo Pimentel Guimarães – Titular 

 
 

___________ AUSENTE ______________ 
Paulo Regis de Mattos – Suplente 

________________________________ 
Alexsandro da Silva de Carvalho Costa– Titular 

 
 

___________ AUSENTE ______________ 
Jorge Tadeu da Silva Oliveira – Suplente 
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________________________________ 
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 

 


