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A terceira Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Turismo da Cidade de 

Ubatuba iniciou-se às 14h15min (quatorze horas e quinze minutos, do dia 

07/11/2017 (Sete de Novembro de Dois Mil e Dezessete), por não ter havido 

quórum na primeira chamada realizada às 14h. Ocorreu em sala na SETUR, 

Secretaria Municipal de Turismo de Ubatuba, localizada à Avenida Iperoig, 214, 

Centro, Ubatuba. 

Pauta: “Discussão e aprovação do Projeto do Portal da Região Oeste. “O 

arquiteto Abboud apresentou a todos os presentes duas opções de projeto. A 

primeira, de sua autoria, uma opção já apresentada publicamente em vídeos de 

animação gráfica 3D, que possui um tubo de água por cima da rodovia, por dentro 

do qual os carros passariam, mas que possui estrutura de apoio apenas de um lado 

da rodovia. O Segundo, uma opção com revestimento de pele de vidro, teria 

estruturas atendendo os dois lados da rodovia.  

Quanto ao primeiro projeto, o Senhor Leo mencionou que este geraria custos de 

manutenção adicionais devido à complexidade do sistema de lançamento de água. 

O Senhor Abboud defendeu que uma parceria público-privada poderia custear isto, 

pois empresas haveriam de querer associar seu nome com a cidade de Ubatuba, 

conhecida como Capital do Surf, em um portal de entrada claramente inspirado 

nisto. O projeto, no entanto foi criticado por necessariamente permitir sua estrutura 

(guichês, escritórios, banheiros) de um lado só da estrada, o que dificultaria 

qualquer controle de acesso. A segunda opção agradou mais por permitir a 

construção desta estrutura de apoio necessária, sendo: local para atendimento ao 

turista, banheiros e espaços para acomodar fiscais da COMTUR, Guarda Municipal, 

Policiais e assistência social, além de estar equipada com sistemas de vigilância por 

câmeras.  

 

 

  
Ilustração do 2.o Projeto Apresentado 
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O Projeto arquitetônico, a ser inspirado na 2.a opção, foi aprovado. O detalhamento 

dos espaços internos e estrutura de apoio, em planta baixa, no entanto não foi 

apresentado. Nada mais a ser tratado na pauta, o Presidente encerrou a reunião  às 

16h. 
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