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

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL
DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP

Aos nove dias do mês de maio 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 5ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de São José do
Barreiro, em atendimento à convocação enviada por meios eletrônicos pelo SecretárioExecutivo 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) Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins;
3) Benedito Rodrigues da Silva Neto;
4) Dalton Antonio Branco Jr.;
5) Marcelo Pimentel Guimarães;
6) Rogério de Carvalho Rodrigues;
7) Wilson Martins da Silva Filho.
AUSENTES
1) Ana Cláudia Lira Gomes;
2) Augusto Cesar Pimentel Coelho;
3) César Henrique Silva Tibúrcio;
4) Flávia Cristina Soares Mariano;
5) Jorge Tadeu da Silva Oliveira;
6) Lucas Vieira Aurélio;
7) Marlene do Carmo Mariano Pena;
8) Paulo Regis de Mattos;
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9) 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 dos Senhores Vereadores Luiz
Eduardo e Edson Santos.
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. Apresentação dos resultados da reunião entre COMTUR e Prefeitura Municipal
4. Discussão sobre proposta de Regimento Interno
5. 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 11 de
abril de 2017.
Enviados:
- Ofício 005/2017 para Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro,
requerendo a utilização da sala de reuniões da Câmara para a 5ª reunião ordinária do
COMTUR.

2º 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 da 4ª
reunião ordinária foi aprovada por unanimidade. Todos os presentes na reunião anterior
assinaram o documento para registro e arquivo.
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3º assunto: Apresentação dos resultados da reunião entre COMTUR e Prefeitura
Municipal
Presidente Rogério iniciou relatando que foi realizada a reunião entre
o COMTUR (representado pelos Conselheiros Rogério e Dalton) e a Prefeitura Municipal
(representada pelo Prefeito Municipal, Alexandre de Siqueira Braga) no dia 08 de maio
de 2017. Foram abordados os seguintes assuntos: 1) Cobrança quanto à estrutura da
Secretaria de Turismo, que está com falta de pessoal, sendo que o atual Secretário (e
Conselheiro) Alexsandro está sobrecarregado com serviços burocráticos e não consegue
articular os diversos setores da cidade em relação ao Turismo. Prefeito informou que
houve queda na arrecadação municipal e que não há disponibilidade para aumento do
quadro de pessoal, permanecendo a atual situação até que o financeiro da Prefeitura
permita. 2) Website da prefeitura e Facebook. Website não está sendo atualizado
frequentemente, sendo que houve alteração do layout do mesmo recentemente,
dificultando o acesso do público às informações turísticas da cidade. Prefeito informou
que empresa responsável pela atualização do website da prefeitura foi substituída pois
há uma cobrança maior do Tribunal de Contas do Estado em relação à transparência das
informações econômico-financeiras da prefeitura, que devem estar disponibilizadas em
seu website. A empresa atual já possui experiência neste ramo e por isso foi escolhida.
Prefeito solicitou que COMTUR atualize o Banco de Dados de informações turísticas e
envie para que a empresa possa atualizar o website. Discussão também se página oficial
da Prefeitura no Facebook deve divulgar empreendimentos particulares de forma
individual, pois foram feitos “posts” dessa natureza. Maioria dos Conselheiros sugeriu
que a divulgação deva ser somente institucional, sem que empreendimentos
particulares sejam divulgados sem uma correta isonomia entre todos. Conselheira
Beatriz sugeriu que seja agendada uma reunião entre a empresa responsável pelo
website e o COMTUR, sugestão esta acatada por todos. 3) Cobrança para participação
mais ativa da prefeitura no Turismo. Falta uma maior gestão da prefeitura em relação
aos empresários do setor e também com os organizadores externos de eventos na
cidade. Também não há nenhuma definição da prefeitura quanto à divulgação da
cidade. Para nenhum dos assuntos abordados na reunião houve definição de prazos pela
Prefeitura para saneamento das questões.
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4º assunto: Discussão sobre proposta de Regimento Interno
Foi posta em discussão a proposta de Regimento Interno enviada de
forma antecipada pelo Secretário-Executivo para todos os Conselheiros. Conselheiros
Dalton, Wilson e Rogério apontaram alguns pontos de melhoria que foram acatados por
todos. Nova versão do Regimento será criada e enviada para análise dos conselheiros.
Aprovação do mesmo está marcada para a próxima reunião ordinária do COMTUR.

5º assunto: Assuntos Gerais
Presidente abriu a palavra para que os conselheiros levantassem
alguma questão pertinente. Conselheira Beatriz mostrou o folder turístico de São Bento
do Sapucaí, com muitas informações úteis e um mapa 3D de toda a cidade e arredores.
Informou que responsável pela criação do folder foi a Sra. Roberta Terrúbia e que
entrará em contato com a mesma para obter maiores informações. Conselheiros Beatriz
e Alexsandro informaram que o curso realizado pela APRECESP é muito interessante
para o desenvolvimento do turismo local e que seria útil que conselheiros do setor
privado também participassem das reuniões (atualmente participam do curso 4
representantes da Prefeitura Municipal e 1 vereador). A próxima está marcada para 01
de junho de 2017 (data será confirmada). Também sugeriram que a configuração do WiFi gratuito da Praça Principal da cidade seja alterada para que as curtidas no facebook
sejam direcionadas para a página da Prefeitura Municipal e não para a página da
empresa responsável (Velloznet). Conselheiros Marcelo e Rogério informaram que
alguns suplentes do setor público nunca compareceram às reuniões do COMTUR e que
será enviado um ofício ao Prefeito Municipal sugerindo que tais Conselheiros sejam
substituídos. Conselheiro Benedito lembrou que no último evento de Montain Bike
houve problemas localizados de trânsito e que os atletas estacionaram suas bicicletas
nas escadarias da Igreja Matriz em pleno horário de saída de missa, dificultando a
passagem principalmente para os idosos. Também reforçou a ideia de a organização do
evento contratar jovens da cidade para o controle de trânsito. Por fim, Presidente pediu
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a palavra para reforçar a necessidade do empresariado ligado ao turismo local se
organizar e criar iniciativas, uma vez que o COMTUR não executa ações, apenas
direciona as mesmas.

PRÓXIMA REUNIÃO: 06/06/2017 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

___________ AUSENTE _____________
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

__________ 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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