
 

Avenida Iperoig 214 Centro – Ubatuba-SP CEP 116800-000 
cmt.ubatuba@gmail.com 

A 2.a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Turismo da Cidade de Ubatuba 

iniciou-se às 16h05min (dezesseis horas e cinco minutos, do dia 17/10/2017 (Dezessete de 

Outubro de Dois Mil e Dezessete), por não ter havido quorum na primeira chamada 

realizada às 16h. Ocorreu em sala na SETUR, Secretaria de Turismo de Ubatuba, 

localizada à Av. Iperoig, 214, Centro, Ubatuba. 

 

Luiz Bishof abriu a reunião, a respeito da pauta “Cancelamento dos 15% da verba destinada 

para realização de Eventos, Capacitação e Divulgação, devendo a mesma ser transferida 

para o Portal da rodovia Oswaldo Cruz ou Centro de Convenções, conforme destinação do 

Conselho.”. Passou a palavra para Aldo, responsável por todos os convênios da Prefeitura. 

Ele explicou que o tempo para aprovação de novo projeto é escasso (somente até 

05/11/2017), devido ao cancelamento de última hora da verba anteriormente destinada à 

Eventos, Capacitação e Divulgação. O montante de cerca de R$ 700.000,00 poderá ser 

destinado à outra obra de infra-estrutura. Como a Prefeitura já tem o projeto de um portal 

em andamento, sugeriu-se ao CMT que seja aprovada esta destinação, uma vez que ainda 

não se pode destinar verba ao Centro de Convenções, pois a transferência do terreno para 

a Prefeitura ainda está em trâmite. Hugo Gallo perguntou qual seria a localização do Portal 

e Aldo respondeu que seria na altura do Horto Florestal, próximo à Policia Rodoviaria. 

Marcos Castro pediu a palavra dizendo ser importante que o projeto passe pelo CMT, para 

aprovação. Não se pode destinar a verba sem se ver o projeto arquitetônico e 

principalmente sem se saber se ele atende à todos os anseios da população. Hugo 

complementou lembrando que o projeto deve ser de um portal não só esteticamente bonito, 

mas sim de um portal que também ofereça segurança, informações turísticas, banheiros, 

controle de passagem, dentre outros. Aldo informou que primeiro precisamos aprovar a 

destinação da verba, pois o DADETUR em um primeiro momento não pede o projeto 

arquitetônico. Carlos Riso perguntou se uma vez destinada a verba, não poderíamos ter 

problema com a liberação da área para construção em área da Rodovia. Aldo informou que 

não. 

 

Houve votação, e a destinação da verba para a construção do Portal foi aprovada por 

unanimidade. O Projeto no entanto ficou condicionado a aprovação futura. Formou-se uma 

comissão para acompanhamento do Projeto: 

Hugo Gallo, Allanderson, Léo, André Diniz e Potiguara do Lago. 

 

Vanice pediu a palavra e lembrou que é importante que o projeto preveja espaço suficiente 

em volta do Portal para área de manobra e estacionamento. 

 

Decidiu-se por último chamar o Arquiteto Sr. Abboud para a apresentação do projeto ao 

CMT na próxima reunião ordinária do dia 25/10 para que se verifique se o mesmo já atende 

às necessidades da cidade ou se deverá ser revisto.   

 

A reunião se encerrou às 16h37min. 

Data para próxima reunião Ordinária: 25/10/2017  

Local: Secretaria de Turismo 

Horário: 16h   
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