A reunião extraordinária do Conselho Municipal de Turismo da Cidade de Ubatuba iniciouse às 16h15min (dezesseis horas e quinze minutos, do dia 04/10/2017 (Quatro de Outubro
de Dois Mil e Dezessete), por não ter havido quor;um 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 e deu início à leitura das pautas abrindo espaço para a
discussão:
1 – Expansão da Zona Azul para as adjacências: Avenida Guarani, Rua Guaicurus, Avenida
Leovegildo, quadrilátero da Baltazar Fortes até a Rua Dom João III, Rua Cunhambebe e
Avenida Iperoig;
Fábio Chiapetta pediu a palavra mencionando que anteriormente, quando a Zona Azul
sofreu uma expansão, ficou acertado que parte da arrecadação seria destinada à
contratação de policiamento, porém isto nunca ocorreu. E que seria interessante que
houvesse uma prestação de contas do faturamento da Zona Azul. Hugo Gallo comentou
que defende a Zona Azul na área turística, porém acha importantíssimo que esta prestação
de contas ocorra. Acrescentou que é favorável à ampliação da Zona Azul, conforme pauta,
porém que o CMT deve acompanhar a aplicação dos recursos. Allan, da Comtur, comentou
que infelizmente não existem dados ou informações disponíveis na COMTUR, mas que está
sendo montado um levantamento sobre o estado financeiro atual da Companhia Municipal
de Turismo. Houve uma breve discussão sobre a possibilidade de se fazer uma cobrança
única para utilização de qualquer vaga, durante o dia, a exemplo do que acontece na Zona
Azul Praias. Alan comentou sobre um novo aplicativo para a Zona Azul com guia turístico e
situações que privilegiam os meios de hospedagem oficiais. Alan comentou ainda que o
Ministério Público recomendou que a Zona Azul Praias seja cobrada também dos
moradores da Cidade, após ação movida por uma turista.
A expansão da Zona Azul foi aprovada por unanimidade conforme as regras atuais.
2 – Conserto dos postes da Avenida Guarani, substituídos pelos postes da Avenida
Professor Thomaz Galhardo;
Luiz Bishof explicou que, infelizmente, as duas obras não tem prestação de contas no
DADETUR ainda, e que portanto não podem ser feitas alterações como o reposicionamento
de alguns postes. Hugo comentou que atualmente os postes instalados na Av. Thomas
Galhardo estão desativados e que os da Av. Guarani estão depredados, e que é
interessante que em um futuro próximo se pense em uma solução definitiva, uma vez que
os atuais na verdade são postes de jardim, sem a resistência necessária para o uso público.
3 – Liberação de ônibus escolares em dias de semana em período letivo de segunda a
quinta-feira;
Luiz Bishof explicou que esta questão se refere à dispensa da cobrança de senha da
COMTUR para a circulação de ônibus escolares no período em questão. Hugo Gallo
explicou que se trata de um incentivo ao turismo em dias de semana. Que anteriormente o
Aquário chegou a receber 5 ônibus escolares em um mesmo dia. E que com a cobrança
atual isto deixou de acontecer. Marcos Roberto pediu a palavra e questionou quanto à
cobrança nos pontos turísticos, defendendo a tese de que estes escolares deveriam pagar
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um valor mínimo, uma vez que vêm também à lazer, não somente para estudos. Sugeriu
que seja dado à eles o mesmo desconto de 80% que é dado no caso de turistas que se
hospedam em meios de hospedagem reconhecidos pela prefeitura, comentando que muitos
dos escolares que vem são provenientes de escolas particulares. Hugo Gallo questionou se
não deveriam então isentar as escolas públicas, Carlos Rizzo perguntou se não seria
discriminação com as escolas particulares. Foi levantada a questão sobre a necessidade ou
não de Guias Turísticos nestes casos. Marcos Roberto explicou que qualquer Guia do
Estado de São Paulo pode atuar em Ubatuba. Vini comentou que no entanto seria
interessante que a COMTUR recomendasse a contratação dos guias locais, uma vez que
estes por morarem aqui conhecem os pontos turísticos e saberão melhor apresentar o
município. A pauta ao final foi aprovada por 14 votos a favor.
4 – Estacionamentos irregulares em pátios e nas rodovias;
Luiz Bishof explicou que existe a necessidade de se regularizar as áreas de estacionamento
nas rodovias, que vem sendo irregularmente exploradas, à exemplo da área próxima à
Cachoeira da Escada, próxima à Rodovia, e que também existem estacionamentos
irregulares de ônibus que não pagam nada à prefeitura. Fabio Chiapetta lembrou do
problema atual de nosso Teatro Municipal que não possui estacionamento próprio e tem
gerado transtornos no entorno, e que a reurbanização da Avenida da Praia pode ser usada
para se criar mais vagas e amenizar a situação. Hugo Gallo afirmou ser importante
regulamentar a atividade. Allan disse que a legislação para tanto já existe. Marcos Castro
perguntou se existem estacionamentos regularizados recebendo ônibus de pousadas
clandestinas, Allan respondeu que sim. Bishof sugeriu a criação de um grupo de 3 pessoas
para tratar do assunto. Vini acrescentou que esta é uma oportunidade de se arrecada mais,
ao se criar uma infra-estrutura nos locais de estacionamento a serem regularizados. Pedro
de Carle disse que, à exemplo da recente fiscalização ocorrida em bares, deveria-se
proceder novas fiscalizações nestas áreas de estacionamento irregulares. Marcos Castro
perguntou sobre a atual situação do Belvedere do Félix, hoje ocupado por um ferro velho de
carros apreendidos pela Polícia Federal.Hugo Gallo informou que está tramitando uma
licitação para a retirada dos veículos. Evelyn sugeriu que uma solução poderia ser a criação
de reservas particulares (RPPN’s) para explorar os estacionamentos à beira de rodovia, e
que quanto à falta de áreas de vaga no centro uma possível solução seria a mudança das
rodoviárias para nova área, unindo todas, abrindo espaço central para novas vagas. Marcos
ROberto comentou sobre projeto já existente de criação de uma nova Rodoviária em área
próxima ao Posto Camomê. Vânia acrescentou que, à exemplo do Terminal Turístico do
Perequê Açu, seria interessante que houvesse um novo terminal na região Sul, para que
todos os ônibus ficassem em um único terreno, melhorando inclusive a segurança. Hugo
Gallo lembrou da importância dos POrtais de acesso à cidade, pois estes além de contribuir
para a segurança, oferecem estrutura para os turistas (banheiros, receptivo turístico, etc.).
Lembrou ainda que os projetos deverão passar para aprovação do mesmo, uma vez que se
trata de verba do DADETUR. Alan disse ser possível ainda que seja proposta parceria da
COMTUR com a iniciativa privada para estes portais.
Ficou decidido que será oficializado pelo CMT um consenso de que é necessário um
decreto para se regulamentar os estacionamentos.
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5 – Calendário de Eventos e de Atividades 2018;
Luiz Bishof solicitou o nome de uma pessoa do Conselho para compor a comissão. Fábio
Chiapetta alertou para o fato que até hoje muita gente ainda desconhece o calendário, e
que deveríamos divulgar mais. Hugo sugeriu trazer a aprovação dos eventos para dentro do
CMT. Carlos sugeriu que a comissão tivesse ao menos 5 pessoas. Foram então definidos
os nomes de Berenice do Projeto Tamar, Camila da Fundart, Hugo Gallo, Léo e Pedro de
Carle pela COMTUR.
6 – Nova estátua de Jacques Custeau;
Hugo Gallo contou à todos sobre a troca da estátua submersa de Jacques Custeau, e que a
antiga está passando por um processo de recuperação para ser colocada na Praça da
Baleia, sobre a Proa de um Barco, em estrutura a ser construída de modo a se criar um
novo ponto turístico para fotos. Ninguém se opôs.
7 – Comunicado a Associação de Guardadores de veículos quanto a identificação no colete,
crachá com foto e numeração;
Foi definido que será enviado um comunicado à esta associação, se esta ainda existir,
sobre a implantação da Zona Azul. Hugo Galo sugeriu que haja mudança na lei municipal
para que não seja permitida a atuação de flanelinhas em área de Zona Azul.
A reunião se encerrou às 18h03min.
Data para próxima reunião Ordinária: 25/10/2017
Local: Secretaria de Turismo
Horário: 16h
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