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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL 

DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP 

 

 Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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 8ª 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) Jorge Tadeu da Silva Oliveira; 

8) Marcelo Pimentel Guimarães; 

9) Rogério de Carvalho Rodrigues; 

AUSENTES 

1) Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins; 

2) Flávia Cristina Soares Mariano; 

3) Lucas Vieira Aurélio; 

4) Marlene do Carmo Mariano Pena; 

5) 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. Aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Próximos projetos a serem submetidos ao DADE; 

3. Continuação do debate sobre plano de  marketing/assessoria de imprensa; 

4. Comissão de Eventos (COMTUR e Prefeitura) e Calendário Oficial; 

5. Reestabelecimento de contato com PNSB;  

6. 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 012/2017 para Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro, 

requerendo a utilização da sala de reuniões da Câmara para a 8ª 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 7ª 

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; 
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 Conselheiro Augusto iniciou o assunto informando que a Casa Civil do 

Governo do Estado de São Paulo cogita reduzir o valor das emendas parlamentares e 

aumentar o valor liberado pelo DADETUR para as estâncias, desbloqueando inclusive os 

valores que antes estariam contingenciados. Dessa forma, o projeto enviado pela 

Prefeitura baseado nas verbas contingenciadas seria aprovado e teria recursos 

disponibilizados. Por conta disso, o projeto “Asfaltamento da estrada do Cachoeirão, em 

Formoso” seria transformado no projeto “Embelezamento do entorno do prédio do 

antigo hospital” por três motivos: 1) o projeto “Asfaltamento da estrada do Cachoeirão, 

em Formoso” não foi aprovado (sequer discutido) pelo COMTUR; 2) o valor do projeto 

“Asfaltamento da estrada do Cachoeirão, em Formoso” enviado pela prefeitura ao 

DADETUR não contemplou todos os recursos necessários para a realização do serviço, o 

que inviabilizaria a perfeita execução da obra; 3) O projeto “Reforma do Antigo 

Hospital”, aprovado pelo COMTUR, não contempla a reforma e embelezamento do 

entorno do prédio, motivo pelo qual a verba contingenciada será reorientada para esta 

obra. 

 Conselheiro Marcelo mostrou-se preocupado com o fato de o COC 

(Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhoria das Estâncias) ter aprovado 

um projeto (“Asfaltamento da estrada do Cachoeirão, em Formoso”) sem a expressa 

aprovação do COMTUR, o que pode levar ao esvaziamento deste Conselho Municipal. O 

Conselheiro Augusto não soube explicar o motivo da aprovação do projeto pelo COC 

sem que o projeto estivesse aprovado e constasse em ata do COMTUR. Conselheiro 

Marcelo questionou novamente se o projeto “Asfaltamento da estrada do Cachoeirão, 

em Formoso” estava realmente extinto e que não seria executado sob nenhuma forma 

sem a correta discussão e aprovação do COMTUR. Conselheiro Augusto confirmou que 

o projeto não será executado. 

 Dando sequência ao assunto, conselheiro Marcelo colocou em 

discussão sua sugestão para definição e priorização de projetos ligados ao “Programa 

Eixos Urbanos”, conforme abaixo: 

Programa “EIXOS URBANOS” (sugestão do conselheiro Marcelo) 

 

Projetos e subprojetos planejados 
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1)  Restauro do CineTheatro. Status: já aprovado pelo COC, com destinação de verba aprovada. Aguardando 

licitação para escolha da empresa. 

a. Reforma da praça em frente ao cinetheatro. Buscar recursos do FID 

b. Transformação do prédio do antigo Correio em Museu. Buscar recursos do FID 

2) Reforma do antigo Hospital. Status: já aprovado pelo COMTUR e submetido ao COC. DADE 2017 

3) Reforma/readequação do Cemitério Velho 

a. Reforma/readequação da escadaria que dá acesso ao cemitério 

4) Reforma/readequação do prédio da antiga Estação Ferroviária 

5) Fechar entorno da praça ao trânsito 

a. Apenas em dias festivos ou definitivo? 

b. Planejar alterações em ruas e avenidas para que o fechamento não cause transtornos 

c. Construção de nova via para desviar o tráfego de veículos pesados do centro histórico 

6) Sinalização Turística de todos os prédios e vias dos eixos 

7) Transformação de todas as vias aéreas de energia/telefonia/internet em vias subterrâneas 

8) Reforma/readequação dos postes de iluminação pública das praças e vias para algo “antigo” 

Extras: 

1) Revitalização da fazenda Pau d´alho 

2) Terminar construção/reforma do Portal Turístico. Status: obra embargada. Verbas do DADE 2016/2017 

3) Iniciar/terminar saneamento de esgoto e distribuição de água (AGEVAP, Fehidro) 

 

 Conselheiro Augusto disse que essa escolha e priorização dos projetos 

a serem apresentados ao DADETUR e a outras fontes de financiamento são muito 

relevantes para seu trabalho, pois passa-se a ter uma logicidade e ordem na entrega dos 

projetos ao DADETUR. 

 Em virtude da extensão da matéria e de os Conselheiros do setor 

público só puderem ter acesso às sugestões apresentadas durante a reunião do 

COMTUR, este assunto será retomado com urgência na próxima reunião do Conselho, 

visto que o prazo para envio de projetos DADE/2018 inicia-se em Outubro de 2017. 

 

4º assunto: Continuação do debate sobre plano de  marketing/assessoria de imprensa;

  

 Conselheiro Wilson não estava presente na reunião e é o mais indicado 

para orientações quanto a este assunto. A pedido do conselheiro Wilson, o conselheiro 
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Marcelo mostrou um orçamento de uma das empresas que estão sendo contatadas para 

realizar o serviço de Assessoria de Imprensa e Assessoria de Marketing no valor de R$ 

4.800,00 (serviço de Assessoria de Imprensa) e R$ 5.200,00 (serviços de assessoria de 

imprensa e assessoria de marketing). 

 Conselheiro Augusto comentou que nessa faixa de preços a 

contratação deve ser por meio de tomada de preços, o que abriria espaço para outras 

empresas (além das já levantadas pelo COMTUR) se candidatarem e vencerem o 

processo licitatório. 

 Este assunto também será retomado na próxima reunião do Conselho. 

 

5º assunto: Comissão de Eventos (COMTUR e Prefeitura) e Calendário Oficial;  

 Presidente Rogério iniciou a explanação informando que os objetivos 

de uma Comissão de Eventos são captar mais eventos para o município e qualificar os 

eventos atualmente existentes. Informou ainda que já houve uma primeira reunião da 

Comissão com membros do COMTUR (Rogério e Marcelo), membros da prefeitura (Dú, 

Nê, Nen e Lucas) e membro convidado (Leandro), sendo que a Comissão está aberta 

para o ingresso de outros interessados. Rogério comentou também que a prefeitura de 

Bananal está agindo em conjunto com a iniciativa privada e criando novos eventos para 

a cidade. O mais importante da criação da Comissão, ainda segundo o Presidente 

Rogério, é a mudança de paradigma da execução de eventos em nosso município, saindo 

de eventos não planejados e mal executados para uma cultura de Planejamento de 

eventos e orientação destes com o plano diretor de turismo. A Comissão de Eventos já 

iniciou os trabalhos a fim de estabelecer um Calendário Oficial de Eventos para o 

município. 

 

6º assunto: Reestabelecimento de contato com PNSB; 

 Presidente Rogério iniciou informando que há uma transição na 

política do Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB), cuja gestão está sendo 
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preparada para ser concedida à iniciativa privada, inclusive com a substituição do atual 

Diretor do Parque. Conselheiro Augusto faz parte do Conselho Deliberativo do PNSB e 

informou que são aproximadamente 100.000 visitantes/ano na parte de litoral do PNSB 

e apenas 6.000 visitantes/ano na parte de serrra do PNSB, e que estes números devem 

balizar as ações da futura empresa ganhadora da concorrência de concessão da gestão 

do parque. Haverá algumas contrapartidas da empresa vencedora na criação/melhoria 

de acesso e infraestrutura de recepção ao visitante do parque, mas isto não está claro 

ainda. 

 Por unanimidade dos presentes, ficou definido que o COMTUR enviará 

um ofício à direção do PNSB solicitando maiores informações sobre o andamento do 

processo de concessão e que seja mantido informado sobre todo o processo. 

  

7º assunto: Assuntos gerais. 

 Presidente abriu a palavra para que os conselheiros levantassem 

alguma questão pertinente. Conselheiro Alexsandro informou que processo de 

cadastramento dos estabelecimentos de turismo no CADASTUR está em andamento, 

restando apenas poucos estabelecimentos com pendências em documentação. 

Informou ainda que muitos estabelecimentos não possuem alvará de funcionamento 

(estão irregulares, portanto) e que tal situação deverá ser combatida e sanada pela 

prefeitura municipal. Presidente colocou em discussão a questão de comemoração dos 

20 anos da elevação do município à condição de estância turística (dez-1998/dez-2018).  

Sugeriu que tal evento não passe em branco mas que não seja uma festa mas sim um 

período de reflexão, com envolvimento da comunidade para discutir o setor de turismo, 

ações e uso futuro de verbas recebidas pelo DADE. Neste evento pode-se realizar uma 

oficina sobre as verbas e obras que foram realizadas e lançar a discussão “PARA ONDE 

VAMOS? / BARREIRO 2040”. Conselheiro Dalton mostrou-se preocupado com o futuro, 

principalmente quanto aos boatos de projetos ligados à expansão da rodovia Carvalho 

Pinto até Bananal e ao plano diretor aprovado pelo município de Resende, que prevê a 

expansão do município em direção a formoso. 
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PRÓXIMA REUNIÃO: 19/09/2017 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 

________________________________ 
Marcelo Pimentel Guimarães – Titular 

 
 

____________VAGO________________ 
VAGO – Suplente 

________________________________ 
Alexsandro da Silva de Carvalho Costa– Titular 

 
 

________________________________ 
Jorge Tadeu da Silva Oliveira – Suplente 

________________________________ 
Augusto César Pimentel Coelho – Titular 

 
 

__________ AUSENTE ______________ 
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 

____________VAGO________________ 
VAGO – Suplente 

 


