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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL 

DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP 

 

 Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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 9ª 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) Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins; 

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) Benedito Rodrigues da Silva Neto; 

2) Flávia Cristina Soares Mariano; 

3) Jorge Tadeu da Silva Oliveira; 

4) Lucas Vieira Aurélio; 

5) Marlene do Carmo Mariano Pena; 

 Esta reunião, conforme determina o artigo 12 da lei municipal 

19/2017, foi aberta ao público. 
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 Iniciou-se a reunião com a seguinte pauta sugerida: 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Próximos projetos a serem submetidos ao DADE (finalização); 

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

4. Discussão sobre focos de incêndio na região; 

5. Discussão sobre regulamentação do fechamento das ruas da praça e taxa de 

utilização de logradouros públicos;  

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 013/2017 para Chefe do Parque Nacional da Serra da Bocaina, requerendo 

informações sobre a provável concessão da administração do PNSB para a iniciativa 

privada. 

- Ofício 014/2017 para Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro, 

requerendo a utilização da sala de reuniões da Câmara para a 9ª reunião ordinária do 

COMTUR em 19/09/2017. 

- Ofício 015/2017 para Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro, 

requerendo a utilização da sala de reuniões da Câmara para a 9ª reunião ordinária do 

COMTUR em 26/09/2017. 

 

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 8ª 
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reunião ordinária foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Todos os presentes na 

reunião anterior assinaram o documento para registro e arquivo. 

 

3º assunto: Continuação do debate sobre plano de marketing/assessoria de imprensa; 

 Presidente Rogério informou que está em contato com mais uma 

pessoa que pode auxiliar na intermediação com assessorias de imprensa e marketing. 

Conselheiro Wilson informou que o escopo de trabalho das assessorias de comunicação 

depende diretamente da verba disponível para este serviço. Conselheiro Augusto 

informou que não há linha específica para comunicação no orçamento e que uma 

possível contratação seria feita através de processo licitatório somente após 06/2018. 

Também informou que 03 orçamentos devem ser enviados ao secretário de turismo 

(Alexsandro) para que o escopo seja bem definido e o processo licitatório iniciado. 

 

4º assunto: Próximos projetos a serem submetidos ao DADE (finalização); 

 Conselheiro Augusto iniciou o assunto informando que a verba 

disponível para São José do Barreiro através do DADE deve cair dos atuais R$ 

2.300.000,00 para R$ 2.000.000,00 em 2018. Informou também que no caso dos 15% 

disponíveis para custeio (e não para obras), deve-se ter métricas fisicamente 

mensuráveis para demonstração da utilização do dinheiro pela prefeitura. Em 

explicação sobre o processo licitatório, Augusto informou que o Estado utiliza tabelas 

com valores fixos para a definição do valor da licitação/obra: 

• R$ 3.000,00 / m2 para o caso de reforma de prédio público; 

• R$ 1.500,00 / m2 a R$ 2.000,00 / m2 para o caso de construção de prédio novo; 

• R$ 5.000,00 / m2 para o caso de restauro de prédio público; 

 Perguntado sobre a fazenda Pau D´alho, o Conselheiro Augusto 

informou que o convênio firmado estabelece que a prefeitura será responsável pela 

limpeza do local, o Iphan será responsável pela segurança do local e a Petrobrás enviará 

recursos financeiros para a conservação e conserto dos prédios avariados. 
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 Dando sequência à escolha dos projetos a serem enviados ao DADE, 

foi posta em votação e aprovada pelos presentes os seguintes projetos (em ordem de 

prioridade): 

1) 15 % (R$ 300.000,00) destinados a serviços: 

a. Contratação de assessoria de comunicação / imprensa / marketing; 

b. Reformulação do mapa turístico do município; 

c. Eventos diversos. 

2) 85 % (R$ 1.700.000,00) destinados a obras: 

a. Restauro do cemitério velho e escadarias de acesso; 

b. Substituição/melhorias na iluminação da praça da Igreja Matriz e todas 

as vias do entorno da praça, com a devida substituição do posteamento 

de iluminação pública por postes estilo “antigo” e a substituição da 

fiação elétrica e telefonia aérea para subterrânea; 

c. Reforma do prédio da antiga estação ferroviária. 

A reforma da praça em frente ao Cinetheatro também será objeto de projeto destinado 

ao FID (Fundo de Interesses Difusos), já que o restauro do Cinetheatro está ocorrendo 

por meio de convênio com este fundo. Além disso, Conselheiro Augusto informou que a 

licitação do restauro do Cinetheatro já foi homologada e está aguardando o prazo 

recursal para a adjudicação do contrato. 

 Conselheiro Dalton prontificou-se a auxiliar o Conselheiro Augusto na 

confecção dos projetos a serem enviados ao DADE, visto que tratam-se de projetos 

complexos e o prazo é exíguo. Conselheiro Augusto também informou que por conta do 

tombamento do cemitério velho, deve-se obter aprovação tanto do CONDEPHAT como 

da Cúria da Igreja Católica. 

 

5º assunto: Discussão sobre focos de incêndio na região;  

 Em virtude do horário, este assunto será debatido em outra reunião. 

O assunto foi proposto pelo Conselheiro Dalton devido às queimadas ocorridas nos 
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municípios de Bananal e São José do Barreiro. Tal assunto será discutido em reunião 

entre o COMTUR, Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal. 

 

6º assunto: Discussão sobre regulamentação do fechamento das ruas da praça e taxa 

de utilização de logradouros públicos;  

 Em virtude do horário, este assunto não teve a discussão aprofundada. 

Ficou definido que o COMTUR enviará um ofício ao Prefeito Municipal requerendo 

informações sobre como é feita a solicitação / deferimento dos pedidos de fechamento 

de ruas pelos comerciantes e se a taxa de utilização de logradouros públicos 

(estabelecida no Código Tributário Municipal) está regulamentada e é cobrada 

devidamente. 

 

7º assunto: Assuntos Gerais; 

 Em virtude do horário, Presidente não abriu a palavra para que os 

conselheiros levantassem alguma questão pertinente. Por conta da revisão dos projetos 

a serem enviados ao DADE, uma nova reunião ordinária será marcada antecipadamente. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO: 10/10/2017 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 



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

 

Página 6 de 6 
 

 
 

________________________________ 
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 

 


