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ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA 27/04/16 
 
A reunião do Conselho Municipal de Turismo da Cidade de Ubatuba iniciou-se às 14h00 (quatorze 
horas) do dia 27/04//2016 (Vinte e Sete de Abril de Dois Mil e Dezesseis), em sala na COMTUR, 
no Terminal Turístico, localizado à Rua Madame Janina, nº 28, Bairro Perequê Açu, Ubatuba. 
 
Poti abriu a reunião salientando a necessidade de maior participação dos diretores, visto o número 
alto de faltas. Comentou sobre a saída recente de alguns membros e da abertura de vaga a ser 
preenchida em uma Diretoria de departamento.  
Hugo comentou que caberia comunicação por escrito aos que já tiveram muitas faltas. Ficou 
acertado que a partir da aprovação do Regimento Interno começará a ser considerado o número 
máximo de faltas já acordado para eventual eleição de novo representante para cada cadeira, 
caso continue havendo pouca participação.  
 
Poti apresentou a versão final do Termo de Referência para o Plano de Turismo, explicando que 
foram acrescentadas novas exigências visando maior segurança na contratação da empresa a 
executar o Plano, em futura licitação, com destaque para a necessidade de comprovação de 
“currículo” da Empresa. Berenice sugeriu que o Conselho faça vistas do documento final. Seguiu-
se explicação sobre as etapas previstas no Plano.  
 
Poti comentou que em cada Etapa, durante a execução do Plano, o trabalho efetuado será 
apresentado para aprovação do Conselho. Pedro salientou a importância de se definir uma “Visão 
do que será Ubatuba” no futuro, ao se traçar o Plano. 
 
Poti observou que isto será trabalhado no plano, na Etapa 2, juntamente com a análise SWOT 
prevista, no Estudo de Potencialidade. Berenice sugeriu que solicite-se ao Prefeito que seja 
adequada a equipe da Secretaria de Turismo. A sugestão foi aceita.   
 
Hugo comentou que o orçamento da Setur é pequeno. Poti comentou que ele tem aumentado ano 
a ano. Berenice sugeriu que os cargos comissionados ainda disponíveis na Secretaria de Turismo 
sejam preenchidos pelo critério da capacidade técnica. Foi sugerido que se fizesse um ofício ao 
Prefeito pedindo a indicação. O Ofício foi redigido pelo Adv. Sérgio durante a reunião, lido e 
aprovado ao final.  
 
Pedro pediu a palavra, sugerindo que conversemos já sobre os planos para a próxima temporada. 
Poti sugeriu que cada um menciona-se o que, a seu ver, faltou ser feito nas últimas temporadas. 
Pedro sugeriu que entremos em contato com empresas para patrocínio, visando alavancar ações 
com custo zero para a prefeitura. Marcos sugeriu que seja planejada uma fiscalização mais ativa, 
desde já, para coibir os vendedores informais, a exemplo da experiência bem sucedida da última 
temporada.  
 
Berenice sugeriu reuniões com pessoas chave em cada área importante (limpeza Pública, p.e.), 
para que decisões sejam tomadas.  
Vini destacou a necessidade de mais taxis na cidade, especialmente no período noturno.  
 
Pedro levantou a questão de como seriam substituídas as pessoas representantes do poder 
público que não tem participado das reuniões. Foi respondido que deverão ser nomeados novos 
representantes pela própria prefeitura caso isso seja necessário. Hugo sugeriu que a partir de 
agora, seja publicada junto com a ATA o registro dos representantes presentes e dos faltantes, 
seja do poder público, seja da iniciativa privada. Foi criado um GT (Grupo de Trabalho) para as 
ações da Temporada, formado por: Vini, Pedro, Jorge, Júlio e Poti.  
 
Berenice sugeriu que o GT possa convidar alguns conselheiros em eventuais reuniões, quando 
necessário. Foi marcada a data da primeira reunião do GT da Temporada para 04 de abril, das 16 
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ás 18h, na Omnimare. Poti mencionou que foi convidado a indicar um membro para o Conselho 
Regional de Turismo, mas ainda confirmará a periodicidade das reuniões do mesmo. 
 
Essa ata foi lida a aprovada pelos membros presentes na reunião ordinária do dia 25/05/16 
 
A reunião encerrou as 16h00m 
 
Data para próxima reunião: 25/05/2016  
Local: Terminal Turístico 
Horário: das 14h às 16h   
 
Lista de presentes 

Conselheiros: 
1. Potiguara do Lago - Secretaria de Turismo  
2. Sérgio Barbosa Nascimento - Comtur 
3. Priscila Saviolo Moreira - Fundação Florestal 
4. Vinicius Ebram Fiore - Hospedagem 
5. Jorge Siqueira Peralta - Hospedagem 
6. Filipe Bastos de Souza Siqueira - Hospedagem 
7. Marcos Antonio Mendes de Castro - Hospedagem 
8. Fábio Pardini - Naútico 
9. Julio Cesar dos Santos - Esportes com Prancha 
10. Pedro Paulo Orabona - Esportes ao Ar Livre  
11. Henrique Luis de Paula e S. de Almeida - Atrativos Turisticos  
12. Berenice Maria Gomes da Silva - Proteção e Conservação Ambiental 
13. Hugo Gallo Neto - Convention Bureau 
Visitantes 
1. Pedro de Carle Gottheiner - Visitante   


