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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 002 - 30/10/2017  
 

A 2ª reunião do Conselho Municipal de Turismo da Cidade de Ubatuba iniciou-se às 
14h30      (quatorze horas e trinta minutos) do dia 30/10/2015 (Trinta de Outubro de 
Dois Mil e Quinze), no Auditório do Aquário de Ubatuba, localizada à Rua Guarani 859, 
Centro – Ubatuba SP. 
Claudinei Bernardes, conselheiro, abre a reunião apresentando os temas de pauta 
para a reunião e que foram acordados em reunião passada,sendo: 

1. Leitura e aprovação de ata #001; 
2. Encaminhamento do Regimento Interno; 
3. Recursos orçamentários da Setur, Comtur e outras fontes e; 
4. Ações Verão 2016. 

E apresentou os informes a serem feitos: 
1. Curso Aprecesp; 
2. Comunicação pelo grupo de e-mail e pelo aplicativo whats app; 
3. Calendário de Turismo 2016; 
4. Transição de Secretario de Turismo e; 
5. Passagem da tocha olímpica por Ubatuba 

Potiguara do Lago, conselheiro, inicia os informes falando sobre o curso  de Gestores 
de Turismo na cidade de São José dos Campos e promovido pela Aprecesp, 
Associação de Estâncias Turísticas do Estado de São Paulo, para se integrar dos 
assuntos do curso, a conselheira Martha solicitou a relação das datas do curso, 
Potiguara se responsabilizou por enviar as datas aos conselheiros via e-mail. 
Claudinei apresentou a forma de utilizar o grupo de e-mail e o do aplicativo whatsup, 
solicitou que sejam tratados temas de relevância ao grupo e que ambas ferramentas 
servem de apoio a integração e compartilhamento de informação entre os conselheiros 
e não como comunicação primária, pois muitos não possuem o aplicativo ou tem 
restrições de acesso ao e-mail pessoal. 
Claudinei segue com os informes e apresenta a proposta para composição do 
calendário de turismo para 2016, devendo a seleção de eventos ser feita por meio de 
um edital público, com definição de padrões a serem seguidos pelos organizadores e 
que apresentem contra partidas para a cidade, com a seleção sendo feito baseada em 
critérios técnico o objetivo é que seja valorizado propostas que apresentem 
planejamento e escopo qualificado. 
Para as propostas de eventos apresentadas por comunidades tradicionais, será dado 
suporte técnico do planejamento a execução, mas de forma que o proponente assuma 
responsabilidade pela implantação da proposta, como cumprimento de prazos. 
Conselheiro Juan alertou sobre os caminhos que os projetos de comunidades fazem, 
com a mesma proposta passando individualmente por diversas secretarias para fins 
de apoio, Claudinei  ressalta que com o edital é esperado que se crie um único meio 
de entrada para propostas de eventos com fins de promoção turística do município, 
uma vez que a seleção dos eventos deve ser feita por uma comissão composta de 
diferentes secretarias e representante do Conselho de Turismo. 
O conselheiro Pedro Orabona, pergunta sobre a comissão de evento da cidade, João 
Corbisier responde explicando como se dá a atuação da comissão, que por muitas 
vezes avalia concessões de licenças comerciais que se apresentam como “eventos” e 
não propriamente eventos, coloca como proposta que a legislação que rege a 
comissão de eventos fosse revisada e que entre seus membros haja representantes 
do Conselho de Turismo. 
Conselheiro Henrique sugere a criação de um grupo de trabalho, para trabalharem em 
uma minuta de lei que atualize a atuação da comissão de eventos, foi sugerida a 
presença de representantes da OAB, UCVB, Fundart, Comtur e Setur. 
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Seguindo com os informes, João Corbisier, apresenta aos presentes os motivos que o 
levaram a se desligar do cargo de Secretario de Turismo e informa que o presidente 
da Comtur, Candinho, estará assumindo a função de secretario de turismo. Candinho 
apresenta sua intenções de dar continuidade aos trabalhos realizados por seu 
sucessor e solicita apoio do conselho para atuar em conjunto com a sua gestão a 
frente da pasta. 
Conselheiro Juan encerra os informes comunicando aos presentes que estão sendo 
feitas tratativas para que Ubatuba seja incluída na rota de passagem da tocha 
olímpica, o que trará uma divulgação positiva do destino Ubatuba a véspera dos jogos 
olímpicos de 2016, na cidade do Rio de Janeiro. 
Iniciando os assuntos da ordem do dia, Claudinei faz a leitura da Ata #001, referente a 
reunião ordinária do dia 07/outubro/2015 para aprovação dos conselheiros presentes 
no dia de hoje 30 de outubro, não havendo manifestação contrária a ata é aprovada 
por unanimidade. 
Conselheiro Henrique, informa que o conselheiro Hugo, solicitou que em consideração 
a  sua ausência não seja debatido o item de pauta sobre o Regimento Interno, 
postergando para a próxima reunião, o pedido é aceito pelos presentes e o assunto 
segue como pauta para a próxima reunião. 
Conforme solicitado pelo Conselho, João Corbisier apresenta os recursos 
orçamentários da Setur e suas fontes, com a maior parcela sendo de recurso próprio 
do município, podendo haver recursos ainda do Estado, como o recurso advindo do 
DADE - Departamento de Apoio as Estâncias e do Governo Federal por meio de 
emendas parlamentares ou financiamentos diretos de programas. 
João explica que o recurso do DADE que é investido em infra estrutura conta com a 
participação da Secretaria de Obras, responsável pela execução dos projetos e que 
por isso parte do recurso é alocado no orçamento dessa secretaria. 
Explica também como é processo de liberação de recurso do DADE, com os projetos 
encaminhados pelas prefeituras sendo aprovados por um comitê interno do órgão, que 
nem sempre é ágil com as respostas o que implica em demora de execução dos 
projetos. 
João cita que algumas revitalizações de asfalto foram feitas com recurso do DADE e 
que novos projetos estão sendo encaminhados, como Portal Oeste, Revitalização da 
Rota da Cazanga, Banco de Projetos e o Plano Municipal de Turismo.  
João passa a fala ao prefeito Mauricio Moromizato, que realiza informes sobre a 
arrecadação do município e a divisão orçamentária que é feita entre as secretarias. 
Mauricio ressalta da contribuição que o Conselho pode realizar para orientar o uso do 
recurso do DADE e que esta a disposição para auxiliar o Conselho em suas ações. 
O presidente da Comtur-Companhia Municipal de Turismo, apresenta ao CMT 
conforme solicitado a prestação de contas de 2014 e de alguns investimentos feitos 
em 2015 até o momento, aproveitou para comunicar que a Comtur esta trabalhando 
em ações para 2016. 
Convidado para falar sobre o plano de seguranças para a temporada de verão de 
2016, o secretario de Segurança Pública Franco Junior informa sobre o aumento de 
efetivo de policiamento na cidade e do investimento financeiro para dar suporte ao 
efetivo militar.  
Não havendo mais a nada a ser deliberado a reunião foi encerrada. 

 
Sem mais, sendo verdade, datamos em 30 de Outubro de 2015. 

 
Conselho Municipal de Turismo. 

 
 


