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

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL
DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP

Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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 7ª 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) Ana Cláudia Lira Gomes;
3) Augusto Cesar Pimentel Coelho;
4) Benedito Rodrigues da Silva Neto;
5) César Henrique Silva Tibúrcio;
6) Dalton Antonio Branco Jr.;
7) Flávia Cristina Soares Mariano;
8) Marcelo Pimentel Guimarães;
9) Rogério de Carvalho Rodrigues;
AUSENTES
1) Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins;
2) Jorge Tadeu da Silva Oliveira;
3) Lucas Vieira Aurélio;
4) Marlene do Carmo Mariano Pena;
5) Wilma Maria da Silva Prado;
6) Wilson Martins da Silva Filho.
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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. Próximos projetos a serem submetidos ao DADE;
4. Ofício para definição de plano de marketing/assessoria de imprensa;
5. Informações sobre a inserção no mapa de turismo brasileiro;
6. Informações sobre a atual pesquisa de satisfação aplicada aos turistas;
7. Sugestões para novos eventos;
8. Assuntos gerais.

1º assunto: Apresentação dos ofícios emitidos e recebidos desde a última reunião
Recebidos
Nenhum ofício foi recebido pela Diretoria no período indicado.
Enviados:
- Ofício 008/2017 para Prefeito Municipal de São José do Barreiro, requerendo
providências em relação ao website da prefeitura, configuração do Wi-Fi da praça
matriz, substituição da conselheira Wilma e criação de arte gráfica para a festa de julho.
- Ofício 009/2017 para Prefeito Municipal de São José do Barreiro, requerendo a
publicação do Regimento Interno do COMTUR como Decreto Municipal.
- Ofício 010/2017 para Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro,
requerendo a utilização da sala de reuniões da Câmara para a 7ª 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 da 6ª
reunião ordinária foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Todos os presentes na
reunião anterior assinaram o documento para registro e arquivo.

3º assunto: Próximos projetos a serem submetidos ao DADE;
Presidente Rogério iniciou o assunto informando que o prazo para a
protocolização de projetos ao DADE com referência a 2018 inicia-se em outubro de
2017, sendo que o COMTUR, em conjunto com a Prefeitura, já deve se adiantar e discutir
quais projetos serão preparados para serem enviados. Explicou ainda que trata-se de
uma fila de projetos, sendo que aqueles enviados logo no início da abertura do prazo
serão primeiramente analisados e terão suas verbas alocadas mais rapidamente.
Conselheiro Marcelo falou sobre o papel do COMTUR de protetor do Plano Diretor de
Turismo (PDT), sendo que os projetos porventura avaliados devem estar contidos no
PDT vigente. Comentou ainda que, em reunião dos empresários do setor de turismo, já
havia sido feita uma priorização dos eventuais projetos que seriam submetidos ao DADE
(1º lugar: Ampliar o conhecimento da população a respeito do seu patrimônio; 2º lugar:
Elaborar campanha de marketing promocional nos estados do Rio de Janeiro e São
Paulo; 3º lugar: Tornar os jovens multiplicadores do conhecimento e valorização do
patrimônio cultural e Promover a preservação histórica e natural de atrativos da cidade).
Conselheiro Augusto informou que contingenciamento das verbas do DADE continuará
em vigor em 2018 e que haverá redução da verba do DADE destinado à cidade. Muitos
projetos estão parados e/ou sofreram contingenciamento. Explicou ainda que houve
uma mudança na forma de liberação de verbas do DADE, sendo que as empreiteiras
contratadas necessitarão de maior capital de giro para realizar as obras. Conselheiro
Dalton reexplicou o macroprojeto dos eixos urbanos, cujo projeto inicial (reforma do
prédio do antigo hospital) já foi aprovado pelo COMTUR. Disse ainda que já possui parte
do projeto escrito e que disponibilizará para todos os conselheiros. Conselheiro Marcelo
sugeriu incluir um projeto de restauração/revitalização/melhoria do “Cemitério Velho”,
pois este estaria dentro do macroprojeto “Eixos Urbanos”. Conselheiro Augusto
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informou que o Cemitério é tombado e que trará o último relatório do CONDEPHAT que
versa sobre o mesmo. Além disso, informou que há outras formas de obtenção de
financiamento que não o DADE, como por exemplo o FIDE e a Secretaria de Cultura.

4º assunto: Ofício para definição de plano de marketing/assessoria de imprensa;
Por falta de tempo, este assunto não foi abordado nesta reunião.

5º assunto: Informações sobre a inserção no mapa de turismo brasileiro;
Conselheiro Alexsandro informou que toda a documentação já foi
enviada para o Ministério do Turismo, não havendo nenhuma pendência por parte da
Prefeitura.

6º assunto: Informações sobre a atual pesquisa de satisfação aplicada aos turistas;
Conselheiro Marcelo informou que foi preparado um formulário
eletrônico e criado um cartão de visitas para que os turistas da cidade acessem e
preencham este formulário. Cartão será distribuído a todos os empreendimentos que
tenham contato com turistas. Desde que foi iniciada a pesquisa (15/07/2017), 15
pessoas já responderam ao formulário. Este número crescerá ainda mais com uma maior
distribuição dos cartões e abordagem dos turistas.

7º assunto: Sugestões para novos eventos;
Conselheiro Rogério iniciou o assunto explicando que é imprescindível
para o município a criação de eventos de qualidade, tais como encontros de montain
bike, paragliders, voo livre, 4x4 de alto nível e outros. O calendário oficial de eventos
deve existir e ser divulgado e seguido. Prefeitura e o próprio COMTUR deverão agir de
forma mais proativa para buscar os organizadores destes tipos de evento e já iniciar
conversas para trazê-los ao município. Uma reunião com o Prefeito será agendada para
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tratar da definição do calendário de eventos e buscar novos eventos de qualidade para
a cidade. Nesta mesma reunião deverá ser tratado novamente o assunto das
informações turísticas no website oficial do município e a cobrança de uma estrutura
administrativa mínima para a Secretaria de Turismo, que dê condições para que esta
pasta assuma a importância que merece e requer.

8º assunto: Assuntos Gerais;
Presidente abriu a palavra para que os conselheiros levantassem
alguma questão pertinente. Conselheira Ana informou que seus hóspedes tiveram
dificuldades para acessar o Pico da Bacia seguindo as placas de informações turísticas
das estradas de acesso. Perguntou se realmente existe este acesso e se o mesmo é
mantido pela prefeitura. Conselheiro Augusto informou que não há acesso livre ao Pico
da Bacia seguindo a rota tentada pelos hóspedes.

PRÓXIMA REUNIÃO: 22/08/2017 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

___________ AUSENTE _____________
Wilson Martins da Silva Filho – Titular

________________________________
Ana Cláudia Lira Gomes – Suplente

________________________________
Dalton Antonio Branco Jr. – Titular

__________ AUSENTE ______________
Lucas Vieira Aurélio – Suplente
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________________________________
Marcelo Pimentel Guimarães – Titular

____________VAGO________________
VAGO – Suplente

________________________________
Alexsandro da Silva de Carvalho Costa– Titular

___________ AUSENTE _____________
Jorge Tadeu da Silva Oliveira – Suplente

________________________________
Augusto César Pimentel Coelho – Titular

________________________________
Flávia Cristina Soares Mariano – Suplente

________________________________
Benedito Rodrigues da Silva Neto – Titular

___________ AUSENTE _____________
Marlene do Carmo Mariano Pena –
Suplente

___________ AUSENTE _____________
Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins –
Titular

__________ AUSENTE ______________
Wilma Maria da Silva Prado - Suplente
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