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

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL
DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP

Aos seis dias do mês de junho 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 6ª 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) Ana Cláudia Lira Gomes;
2) Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins;
3) Benedito Rodrigues da Silva Neto;
4) Flávia Cristina Soares Mariano;
5) Jorge Tadeu da Silva Oliveira;
6) Marcelo Pimentel Guimarães;
7) Marlene do Carmo Mariano Pena;
8) Rogério de Carvalho Rodrigues;
9) Wilson Martins da Silva Filho.
AUSENTES
1) Alexsandro da Silva de Carvalho Costa;
2) Augusto Cesar Pimentel Coelho;
3) César Henrique Silva Tibúrcio;
4) Dalton Antonio Branco Jr.;
5) Lucas Vieira Aurélio;
6) Wilma Maria da Silva Prado.
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Esta reunião, conforme determina o artigo 12 da lei municipal
19/2017, foi aberta ao público.
Iniciou-se a reunião com a seguinte pauta sugerida:
1. Apresentação dos ofícios emitidos e recebidos desde a última reunião
2. Aprovação da ATA da reunião anterior
3. Votação do Regimento Interno
4. Discussão sobre assuntos a serem oficiados à Prefeitura
5. Discussão sobre movimentação de membro do COMTUR (representante dos
proprietários de patrimônio histórico e manifestações culturais)
6. Assuntos Gerais

1º assunto: Apresentação dos ofícios emitidos e recebidos desde a última reunião
Recebidos
Foi recebido o ofício 007/2017 do conselheiro Paulo Regis de Mattos com sua renúncia
à vaga de suplente.
Enviados:
- Ofício 006/2017 para Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro,
requerendo a utilização da sala de reuniões da Câmara para a 6ª 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 5ª
reunião ordinária foi aprovada por unanimidade. Todos os presentes na reunião anterior
assinaram o documento para registro e arquivo.

3º assunto: Votação do Regimento Interno
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Dispensada da leitura do projeto de Regimento Interno pois todos
haviam recebido o documento de forma eletrônica antecipadamente. Posto em votação
nominal, o seguinte resultado foi obtido:
1) Wilson – Pela aprovação do

2) Marcelo – Pela aprovação do

regimento
3) Jorge

–

regimento
Pela

aprovação

do

4) Flávia – Pela aprovação do

regimento

regimento

5) Benedito – Pela aprovação do

6) Beatriz – Pela aprovação do

regimento

regimento

7) Rogério – Pela aprovação do

8) Dalton - AUSENTE

regimento
.
O Regimento Interno necessita de votação qualificada para ser aprovado (2/3 dos
conselheiros), conforme disposto no artigo 5º, inciso VI, da lei 19 de 06 de fevereiro de
2017. Desta forma, por 7 votos favoráveis, O REGIMENTO INTERNO FOI APROVADO.
Secretário-Executivo Marcelo enviará o Regimento Interno para a Prefeitura via Ofício,
para que o Prefeito Municipal publique-o sob a forma de Decreto Municipal.

4º assunto: Discussão sobre assuntos a serem oficiados à Prefeitura
Presidente Rogério introduziu o tema informando que as
comunicações entre o COMTUR e a Prefeitura deverão ser formalizadas através de
ofícios, pois não há espaço para informalidade nessas comunicações. Dando sequência,
iniciou os assuntos a serem oficiados. 1) Retorno das informações turísticas ao website
da Prefeitura: Segundo os conselheiros Jorge e Beatriz, o responsável pelo website virá
à Prefeitura para ensinar os funcionários a atualizarem o website de forma
independente em 08/06/2017, porém ainda sem confirmação. Todos os conselheiros
aprovaram o envio de ofício para reforçar a importância do tema e solicitar providências
de forma urgente. 2) Troca da configuração do WI-FI público da Praça Matriz: os
Conselheiros solicitam que o “checkin” realizado para a utilização do WI-FI da Praça
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Matriz seja trocado da página da provedora do serviço (VellozNet) para a página
institucional da Prefeitura no Facebook. Posto em votação, todos os conselheiros
aprovaram o envio de ofício para a Prefeitura.

Além desses ofícios, Secretário-Executivo Marcelo informou que Diretoria enviará ofício
à Prefeitura informando que a conselheira suplente Wilma Maria da Silva Penteado não
participou das 5 últimas reuniões ordinárias, e por isso deverá ser substituída pelo
Prefeito Municipal.

5º assunto: Discussão sobre movimentação de membro do COMTUR (representante
dos proprietários de patrimônio histórico e manifestações culturais)
Presidente informou que o conselheiro suplente Paulo Regis de
Mattos renunciou ao mandato por razões de cunho pessoal. Como o mesmo era
representante dos proprietários de patrimônio histórico edificado e de representantes
de manifestações culturais, o COMTUR agendará uma audiência pública para que um
novo conselheiro seja escolhido para representar essa parcela da sociedade civil.
6º assunto: Assuntos Gerais
Presidente abriu a palavra para que os conselheiros levantassem
alguma questão pertinente. Perguntada, a Conselheira Beatriz informou que há folhetos
turísticos disponíveis na Prefeitura e que podem ser retirados pelos interessados.
Conselheiros Ana, Beatriz e Rogério sugeriram que Prefeitura faça uma arte para
divulgação da Festa de Julho no Facebook o quanto antes, mesmo que não tenha sido
fechada a programação, facilitando a divulgação da data pelos interessados.
Conselheiros Marlene e Benedito explicaram um projeto educacional de inserção dos
alunos do 5º ano e 9º ano nas informações históricas e culturais do município. Todos os
conselheiros colocaram-se a disposição para ajudar no que for possível. Conselheiro
Wilson disse que a Prefeitura está sem canal de comunicação efetivo com a população
através do Facebook, visto que a página da Prefeitura não possui informações claras
nem divulga informações institucionais e turísticas de forma sólida. Conselheiro Jorge
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informou que atualmente somente ele publica na página do Facebook, porém sem
suporte adequado para prestar um melhor serviço. Conselheiro Wilson e Rogério
sugeriram a criação de um formulário (eletrônico e físico) para obter informações
relevantes dos turistas que visitarão a cidade durante o mês de Julho.

PRÓXIMA REUNIÃO: 25/07/2017 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

________________________________
Ana Cláudia Lira Gomes – Suplente

__________ AUSENTE ______________
Dalton Antonio Branco Jr. – Titular

__________ AUSENTE ______________
Lucas Vieira Aurélio – Suplente

________________________________
Marcelo Pimentel Guimarães – Titular

____________VAGO________________
VAGO – Suplente

__________ AUSENTE ______________
Alexsandro da Silva de Carvalho Costa– Titular

________________________________
Jorge Tadeu da Silva Oliveira – Suplente

__________ AUSENTE ______________
Augusto César Pimentel Coelho – Titular

________________________________
Flávia Cristina Soares Mariano – Suplente

________________________________
Benedito Rodrigues da Silva Neto – Titular

________________________________
Marlene do Carmo Mariano Pena –
Suplente

________________________________
Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins –
Titular

__________ AUSENTE ______________
Wilma Maria da Silva Prado - Suplente
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