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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 001 - 07/10/2017  
 
Dá-se início à 1º reunião do Conselho Municipal de Turismo da Cidade de Ubatuba às 
18h20   (Dezoito Horas e  vinte Minutos) do dia 07/10/2015 (Sete de Outubro de Dois 
Mil e Quinze), na sede da Secretaria de Turismo, SETUR, Localizada à Avenida 
Iperoig 214, Centro – Ubatuba SP. 
Claudinei Bernardes, conselheiro, abre a reunião passando todos os pontos que serão 
debatidos na data presente. 
Na sequência o secretario de Turismo de Ubatuba João Corbisier, fala sobre a 
participação da cidade de Ubatuba na Feira Internacional de Turismo - FIT 2015 - 
Argentina, menciona como foi a participação da Setur  e apresentou o material 
promocional da cidade bem como, as sacolas, guias e os dvd´s contendo filme da 
cidade. 
Potiguara do Lago, conselheiro, fala sobre o plano municipal de turismo, posicionando 
os membros do Conselho Municipal de Turismo  de como está o processo do Plano de 
Turismo da cidade de Ubatuba mencionando as 5 etapas, João Corbisier, reforça  a 
importância  desse planejamento e seu inventário e sua  audiência pública. 
Membro do conselho faz o questionamento de como foi feito este planejamento e 
solicita enviar por e-mail, para que todos fiquem cientes de cada etapa. 
Potiguara do Lago,  faz a leitura detalhada de cada item das etapas previstas 
mencionando que o tempo para este projeto tem previsão de 300 dias. 
João menciona o quão é importante a infra-estrutura, menciona a verba do DADE e 
explicando a importância da analise swot para a distribuição desta verba. 
O membro do conselho menciona onde foi aplicada a verba de R$ 4.000,000 (Quatro 
Milhões) para a Copa do Mundo, João explica  detalhadamente para que parte do 
recurso foi aplicado para promover o destino durante a competição no país. 
Membros do conselho, questiona se existem indicações de empresas para os 
orçamentos para o Planejamento Municipal de Turismo. João Justifica as indicações 
das empresas para participarem da licitação. 
Claudinei Bernardes, conselheiro solicita que cada membro atualize seus dados, bem 
como telefone e e-mail, pede atenção na frequência dos encontros, fala da ferramenta 
do Google Drive. 
Claudinei Bernardes, fala sobre o expediente do Conselho Municipal de Turismo, 
lendo cada cargo e explicando suas atribuições: Presidente, Vice-Presidente, 
Secretario Executivo, Tesoureiro Executivo, Diretor de Comunicação. Claudinei ainda 
fala sobre a construção do Regimento Interno e sugere aos membros a escolha dos 
cargos, já criando uma ação de interesse e deixando que cada membro se manifeste 
para criação do Conselho Municipal de Turismo. 
Martha A Dias, se manifesta ao cargo de Diretora de Comunicação. João Corbisier, 
reforça a participação e envolvimento de todos para se manifestarem aos cargos. 
Camila Marujo, se apresenta como suplente da Diretoria de Comunicação. 
João Corbisier, ressalta que para de Secretario Executivo, precisa ser do trade 
turístico, Pedro convidado e representando do Convention Bureau discute sobre a falta 
de pauta e cargo de trabalho e diz que o Secretário de Turismo precisa ter mais 
responsabilidade sobre o Conselho de Turismo. João defende que o conselho que tem 
que determinar o que deve ser feito e executar  e deixar bem claro que os 
conselheiros tem pautas diversas  para serem debatidas, bem como os tem que 
representar as suas pastas e seus segmentos. 
Martha A Dias, fala da importância do Secretariado Executivo e suas 
responsabilidades. 
Bruno, diretor da agência Mar e Serra, se manifesta para ser o Tesoureiro Executivo, 
juntamente com Beto do Sito Santa Cruz se manifesta como suplente, na sequência 
Marcos Castro do Hotel Coquile se manifesta para o cargo de Secretario Executivo e 
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Felipe Bastos da Pousada Mar Azul se manifesta como suplente e finalizando os 
interesses Júlio César da Auskin como Vice-presidente do Conselho Municipal de 
Turismo. 
Claudinei, levanta a questão do Regimento Interno, colocando como tarefa nesta data 
de 07/10 a atividade de criação do grupo de trabalho e cronograma de entrega. 
Berenice, conselheira, solicita enviar por e-mail o regimento interno antigo para ser 
feita uma analise, juntamente do termo de referencia e a nova lei. 
Para a formação do grupo de trabalho, fica acordado o seguinte grupo, manifestando 
se os conselheiros Hugo Gallo do Aquário de Ubatuba, Berenice Maria do Projeto 
Itamar, Marcela Mesquita e Membros da Setur, ficando para a próxima reunião o 
cronograma de entrega, apresentação de proposta do regimento interno. 
Agenda de reuniões, sugestões dos membros, ficando (01) uma vez por mês, sendo 
sempre na última 4º feira do mês, das 14h às 16h, a principio nas dependências do 
Auditório do Aquário. Levantado a atenção na data de 28/10 ultima quarta do mês de 
de Outubro sendo feriado, abrindo exceção para mudar a data excepcionalmente para 
o dia 20/10 ficando locado no mesmo endereço, Auditório do Aquário na Avenida 
Guarani. 
 
Fechando a a primeira reunião com as seguintes pautas: 

1. Encaminhamento dos recursos internos 
2. Apresentação dos recursos do Setur, Comtur e outras fontes 
3. Ações Verão 2016. 

 
 
Presidente:   A ser definido pelo Executivo 
Vice Presidente:   Julio César  
Secretário Executivo:  Marcos Antônio Mendes de Castro 
    Suplente - Felipe Bastos Souza Siqueira 
Tesoureiro Executivo:  Bruno Oliveira 
    Suplente Roberto Cupaiolo 
Diretora de Comunicação:  Martha A Dias 
    Suplente Camila Marujo 
 

Sem mais, sendo verdade, datamos em 07 de Outubro de 2015. 
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