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Quarta Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo do mês de 

julho, realizada no dia vinte e cinco de julho de Dois Mil e dezoito, tendo 

início às dezesseis horas e trinta e cinco minutos. A Reunião foi 

presidida pelo Senhor Marcos Roberto, suplente da Presidência. Abriu a 

Reunião se desculpando quanto ao atraso para o início, pois estava 

aguardando o Senhor Thiago da Empresa URBATEC responsável pelo 

Plano Municipal de Turismo, sendo esse, o único assunto da pauta. 

Justificou a ausência do Presidente do Conselho, explanou sobre o 

andamento do PMT, bem como a Lei e os procedimentos para o 

ranqueamento das Estâncias e Municípios com Interesse Turístico e 

salientou que nessa Reunião devemos fechar com a Empresa as datas 

para término do Plano Municipal de Turismo. Em seguida, passou a fala 

ao Senhor Thiago, que fez uma apresentação em Power Point do 

resultado da segunda rodada de Oficinas nas Regiões Centro, Sul e 

Norte do Município, realizadas no mês de junho de Dois mil e 

dezessete. Foi explanado sobre as demandas de infraestrutura e 

possíveis projetos para as Regiões da cidade. Marcos fez uma 

intervenção e pediu que o Senhor Thiago se atendasse as correções 

feitas pelos conselheiros no tocante as Regiões apresentadas no texto. 

Nesse mesmo sentido, houve uma discussão quanto a ser novamente 

redigido o item 3 – subitem 9 do Plano apresentado. Thiago fez uma 

explanação sucinta quanto a questão do ranqueamento, ora explanado 

no início da Reunião por Marcos Roberto. O Conselheiro Henrique pede 

a palavra e lembra aos presentes que, conforme apareceu nas 

discussões das Regiões, o saneamento básico é um dos pré-requisitos 

para que uma cidade se torne Estância. Outra contribuição do 

Conselheiro e de consenso pelos outros treze presentes, foi de que as 

prioridades a serem elencadas no Plano Municipal de Turismo sejam 

discutidas no Conselho para serem levadas à Audiência Pública. Nesse 

momento da Reunião, Thiago fez uma roda de conversa com os oito 

Conselheiros que ainda estavam presentes (dezessete e cinquenta 

horas) e pensou na possibilidade de se criar um Grupo de Trabalho 

para discutir com as Secretarias Municipais envolvidas nos Projetos, 

como forma de entender e ter idéia do que poderá ser prioridade no 

Plano, tendo em vista, que algumas das propostas que apareceram nas 
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Oficinas podem estar em andamento no Município. Marcos Roberto faz 

outra interferência e diz que essa proposta é um novo encaminhamento 

no Plano Municipal e que a Empresa URBATEC oficialize o Secretário 

de Turismo quanto a sua necessidade. Dúvidas e perguntas foram feitas 

ao Senhor Thiago quanto à realização do Plano Municipal de Turismo 

até a presente etapa. Marcos Roberto colocou aos presentes que o 

Plano, construção de Projetos, como etapa do PMT, deverá observar as 

colocações, discussões e prioridades apontadas em cada etapa das 

Oficinas públicas nas Regiões do Município e que em seu 

entendimento, enquanto Diretor de Turismo, o apoio as Comunidades 

Tradicionais de Ubatuba deve ser uma premissa importante a ser 

observada. Os Próximos passos do Plano Municipal ficou assim 

acertado entre o Conselho Municipal e a Empresa URBATEC: 

• Agendar Reunião com Secretarias Municipais e com o Thiago – Empresa 

URBATEC; 

• Após a Reunião com as Secretarias, apresentar os resultados ao Conselho; 

• Audiências nas 3 Regiões do Município entre dos dias 10 e 14 de Setembro e 

• Audiência Geral no dia dezessete de outubro na Câmara Municipal. Nada 

mais a ser tratado na pauta, o Presidente agradece a apoio, atenção e esforços de 

todos e termina a Reunião. Eu Marcos Roberto dos Santos, presidi, redigi e por ser 

verdade o que aqui transcrevo, lavro e assino a presente Ata. 
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