ATA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 07/2016  28/julho/2016
O Conselho Municipal de Turismo reuniuse no dia 28 de Julho de 2016 no Auditório da Comtur, à
R. Madame Janina, 28  PerequêAcu, em reunião ordinária iniciada em segunda chamada as
14:15 horas para tratar pauta e informes abaixo:
PAUTA:
1. Discussão Pós Passagem da Tocha
2. Verificação da divisão da cidade em trechos para indicação de placas de sinalização
INFORMES:
1. Processo de recomposição das representações ausentes
2. Andamento do GT  “guias de turismo” no município de Ubatuba
3. Andamento do GT – “FORUM DE TURISMO”
A reunião foi presidida por Potiguara do Lago e secretariada por Pedro Orabona, assinam
presença os conselheiros Jorge Peralta, Carla Beatriz e Claudinei Bernardes, na condição de
platéia participaram as senhoras Josceli Katia, Célia Cristina dos Santos e os senhores Pedro de
Carle, Bruno Rebelo, José Candido.
Potiguara iniciou a reunião fazendo a leitura da Ata de reunião do dia 22/junho/2016, sendo
aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes, em seguida e antes de iniciar os
trabalhos constantes em pauta, abriu para discussão a solicitação dos conselheiros do setor
Naútico, que alegam que a redação da ata de reunião realizada no dia 25/maio/2016 não estava
de acordo com o entendimento deles no trecho que segue abaixo:
“Berenice pediu a palavra, abrindo a reunião para tratar de questões relativas à mudanças no
zoneamento marítimo da região, citando sua preocupação quanto à mudança do zoneamento na
Baía do Itaguá, que permitirá a instalação de serviços como estaleiros no caminho do caisão, o
que desfiguraria turisticamente a região. Alertou para a necessidade do Conselho de Turismo ficar
alerta e sugeriu que houvesse uma reunião com a comunidade, antes da reunião do CMMA
(Conselho Municipal de Meio Ambiente), para que todos se informassem da situação e pudessem
participar da referida reunião do CMMA defendendo uma mesma proposta. Berenice se ofereceu
para disponibilizar à todos os membros do CMT a proposta de lei e plantas.”
A proposta de redação apresentada pelos conselheiros do setor Naútico indicava que a
Conselheira Berenice afirmava ser proposta das marinas que fazem parte da ANUBA, Associação
Nautica de Ubatuba, a solicitação de mudança no zoneamento na baia do Itaguá.
As redações foram lidas e debatidas entre os presentes, na ausência dos conselheiros do setor
Naútico, a Sra. Joceli se manifestou como enviada dos mesmos para acompanhar a leitura.
Manifestaramse o Sr. Pedro de Carle e Potiguara do Lago, sobre o que efetivamente foi falado na
reunião e destacaram que a redação constante na ata não cita como uma afirmação da
conselheira e também não cita a entidade ANUBA como responsável pela proposta de mudança
no zoneamento, ficando deliberado pelos presentes que a redação da ata de 25/maio/2016 não
sofrerá alteração e que conste em ata dessa presente reunião que foi atendido o pedido de
revisão dos conselheiros do setor naútico
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Em seguida os assuntos de pauta foram retomados e tratados pelos presentes conforme redação
a seguir.
Discussão Pós Passagem da Tocha
Potiguara abriu para debate entre os presentes sobre o evento realizado, todos foram unanimes
que Ubatuba ganhou visibilidade internacional com a passagem da tocha, outro ponto destacado
foi a valorização da cultura caiçara com a inclusão da canoa caiçara e escolha do senhor Nelson,
pescador e atleta, para conduzir a tocha no trecho de revezamento feito no mar.
Verificação da divisão da cidade em trechos para indicação de placas de sinalização
Dos responsáveis pela entrega de indicações, acordado em reunião anterior, apenas os
responáveis pelos trechos da Maranduba até Lázaro e Centro até o Indaiá foram entregues,
faltando os trechos do Lázaro até o Centro e Prumirim ao Camburi.
Os colaboradores seriam informados por email da necessidade da entrega para o trabalho seguir
adiante.
Pedro de Carle sugeriu que se faça uma limpeza nas rodovias para a remoção das placas ilegais,
pelo menos anualmente e o material retirado seja reaproveitado para placas oficiais.
Após o encerramento dos assuntos de pauta, foram feitos informes conforme a redação abaixo.
Informes:
Nova eleição da diretoria do CMT
Claudinei informou que devido a frequencia de ausências sem justificativas, que afetam a
produtividade dos trabalhos do CMT e em atendimento ao Regimento Interno, será necessário
que se realizem as devidas recomposições dos setores com vacancia.
Os representantes seram notificados e o processo será organizado de acordo com o regramento
previsto no Regimento Interno, respeitando a natureza de cada setor onda há vacancia de
representação.
Trabalhos do Grupo de Trabalho  Guias de Turismo
Claudinei informou que como forma de produzir informações sobre o fluxo de visitantes que
realizam atividades sem Guias de Turismo, será incluido nos procedimentos de reserva para
ônibus e van realizado pela Comtur, um questionário contendo perguntas que venha a contribuir
para identificar a demanda e gerar informações dos hábitos e fluxo do visitante durante a sua
estadia no município.
A coleta de dados será feita pela Comtur e a tabulação dos dados pela Secretaria de Turismo, por
meio de seu programa Observatório de Turismo.
Claudinei também informou que realizou contato telefonico com o Ministério do Turismo, pedindo
informação a respeito da portaria nº 311 de 03 de dezembro de 2013, que institui a forma e os
procedimentos de fiscalização dos prestadores de serviços turísticos pelo Ministério do Turismo e
seus órgãos delegados, havendo sendo enviado um email ao departamento responsável, porém
sem resposta até a presente data.
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Cópia dessa portaria será encaminhada para os conselheiros para avaliação e o assunto será
colocado em votação na próxima reunião.
Fórum de Turismo
Foi realizada uma reunião do GT, onde foi produzido um roteiro para a realização do evento.
O objetivo do evento é fazer com que os candidatos a prefeito apresentem de forma igualitária as
suas propostas de gestão para a área de turismo e também que assumam compromissos com o
Conselho de Turismo, o espaço solicitado será a Unitau e cada candidato terá um dia para
apresentar a sua proposta, deverão ser convidados técnicos, estudantes, profissionais e
empresários do setor para participar, uma nova reunião do GT deverá ser realizada para avançar
na organização do evento.
Não havendo mais assuntos para serem tratados, foi agradecida a presença de todos e as 16
horas e 04 minutos foi dada por encerrada a reunião.
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