A 6.a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo da Cidade de Ubatuba iniciouse às 16h20min (dezesseis horas e vinte minutos, do dia 26/09/2018 (Vinte e Seis de
Setembro de Dois mil e Dezoito), 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.
O Sr. Leo, Vice-Presidente do Conselho, abriu a reunião. Pediu a permissão de todos e
inverteu a ordem da pauta do dia, fazendo primeiramente o informe à respeito do Convite do
COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) de São Sebastião para a reunião no dia 09/10
às 10 horas no Hotel Pousada Paradise, com a seguinte pauta: Regulamentação das
economias colaborativas e OTAs (código do consumidor art. 49 e Projeto de Lei Cama e
Café). Em seguida, passou a palavra à Sra. Luciana Brondizio, Bióloga Marinha, que fez a
Apresentação dos resultados da parceria realizada entre Prefeitura Municipal de Ubatuba e
Projeto Tamar.
A Sra. Luciana representou a Sra. Berenice, que não pôde comparecer. Ela fez uma
apresentação visual muito completa, passando dados sobre as atividades do Tamar. Iniciou
dizendo que o Programa de Pesquisa e Conservação das Tartarugas Marinhas (Projeto
Tamar) teve a base Ubatuba implantada em 1991, com o início do programa nacional de
proteção às áreas de alimentação destes animais, quando se iniciou um trabalho junto às
comunidades de pescadores. Comentou que a base Ubatuba é a 3.a mais visitada do
Brasil, e que entre janeiro de 2017 e agosto de 2018 foram 146.000 visitantes. Comentou
sobre a capacitação de profissionais, sobre a reabilitação das tartarugas que são
capturadas ou se machucam nas redes de pesca, sobre as atividades do centro de
visitantes e passou ainda muitos outros dados estatísticos sobre as atividades do projeto
Tamar durante todos estes anos, terminando sua apresentação salientando que o apoio da
sociedade é muito importante para o Tamar. Todos aplaudiram.
A Sra. Vanice pediu a palavra pedindo que seja feito um convite ao Prefeito municipal, Sr.
Sato, para que em próxima reunião (ordinária ou extraordinária) ele venha atualizar o CMT
sobre a situação do Contrato do Município com a SABESP, informando se haverá
renovação do mesmo ou se será feita licitação e se já há levantamento das estações
modulares de tratamento de esgoto existentes (aquelas em que os próprios condomínios
constroem para ser feito um tratamento antes de lançar na rede pública). Todos
concordaram com a sugestão.
O Sr. Leo encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.
Sem mais,
A reunião se encerrou às 17h58min.
Data para próxima reunião Ordinária: 31/10/2018
Local: Secretaria de Turismo
Horário: 16h
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