A reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo da Cidade de Ubatuba iniciou-se às
14h18min (quatorze horas e dezoito minutos, do dia 26/10/2016 (Vinte e Seis de Outubro de
Dois Mil e Dezesseis), por não ter havido quorum na primeira chamada realizada às 14h.
Ocorreu em sala na COMTUR, no Terminal Turístico, localizado à Rua Madame Janina, nº
28, Bairro Perequê Açu, Ubatuba.
Poti abriu a reunião comentando sobre a saída de Nei da Setur. Em seguida iniciou a leitura
da ata da reunião anterior, que foi aprovada.
Sobre o relatório do Plano de Turismo, Poti pediu uma semana a mais de prazo para
entrega em reunião específica. Em seguida apresentou em tela o Plano, conforme na data
(contendo 372 páginas), exemplificando com um meio de hospedagem (Pousada Twin). Os
presentes puderam verificar que faltam alguns dados no preenchimento da ficha
apresentada.
Pauta: Cadeiras Vacantes. Nei relatou as regiões ainda com vagas, sendo: Região Oeste,
Região Central, Agência, Câmara e OAB (por excesso de faltas). Hugo comentou que
anteriormente Associação Comercial e Sindicato não puderam entrar. Poti sugeriu convidar
a Associação Comercial. Quanto à OAB e Câmara, será necessário buscar novas pessoas,
sendo que as entidades poderiam indicar representantes. Comentou-se ainda que a cadeira
de Esportes com Pranchas (Auskim) também ficou vaga por excesso de faltas. Ficou
decidido que será marcada nova reunião, específica, para a eleição das cadeiras vacantes
da diretoria, a ser realizada no mesmo dia da reunião sobre o plano, com Thiago, 1h antes.
Pedro salientou ser importante observar a antecedência mínima para convocação. Hugo
sugeriu uma reconvocação para OAB e Câmara.
Poti comentou sobre a licitação das placas informativas, sendo 75 no total (35 informativas
e 40 de propaganda). Sobre o repasse para a prefeitura, de 5% das propagandas
negociadas nas placas, Berê comentou que deveriam ficar para o Fundo de Turismo, e não
para os “cofres públicos”. Felipe perguntou se já há uma identificação visual definida. Poti
respondeu que as placas serão feitas conforme outras já existentes na Orla. Pedro
comentou que a cidade de Ubatuba deveria ter uma ícone, independente do Governo
vigente. Marquinhos completou dizendo que a identidade visual deveria ser aprovada por
Lei. Poti finalizou dizendo que enviará a todos a lista dos lugares que receberão as placas.
Marquinhos iniciou a leitura da Moção de Repúdio ao Governo do Estado e recebeu elogios
pelo texto. Hugo e Berenice comentaram ver na atitude do governo do estado, ao reduzir a
verba para manutenção dos parques, como uma estratégia para a terceirização, à qual o
conselho não concorda. Pedro pediu mais informações sobre a terceirização. Danilo
respondeu que alguns postos já estão terceirizados - limpeza e vigilância. Porém existem
funções que são obrigação constitucional do Estado, e que privatizar Programas de
Pesquisa, por exemplo, é loucura. Declarou ser a favor de que o Conselho diga ser contra a
Terceirização destas áreas e solicitar a devida estruturação dos Parques. Acrescentou
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ainda que Grupos no Núcleo Picinguaba já foram recusados por não haver condição de se
oferecer segurança, por falta de vigias. Pedro perguntou se não seria melhor avaliar com
mais cuidado: Uma vez que o dinheiro dos ingressos não fica na região, não seria melhor
privatizar? Poti reforçou: “Não somos contra a privatização, mas sim contra o modelo de
privatização apresentado pelo estado”. Hugo sugeriu que se mude o texto, ressaltando que
não estamos aprovando o modelo, e que queremos discuti-lo. Sugeriu convidar um
representante do Governo para se apresentar ao Conselho. Felipe sugeriu que se divulgue
na mídia a Carta de Repúdio. Danilo completou que poderia ser divulgado no próprio site da
prefeitura.
Pauta: Balanço. Marquinhos relatou os resultados da fiscalização, decidida após reunião
com o presidente do Sindicato dos Guias de Turismo, ocorrida em 15/10, das 5 às 8h da
manhã, em que se encontraram 3 ônibus e 1 van ilegais. Foram conduzidos a delegacia.
Hugo comentou que poderia haver um convênio com as polícias para que se parassem os
ônibus em todas as entradas da cidade. Bere perguntou se haveria alguma “arte” pronta
com a mensagem “Se for passear procure um Guia”, pois ela gostaria de divulgá-la. Hugo
sugeriu que o Conselho fizesse uma recomendação à Comtur para que esta informe a
necessidade de Guias de Turismo.
Pauta: O Zoo Urbano. Berê comentou sobre a exposição que ocorrerá em Janeiro com
esculturas na praça da Baleia e Projeto Tamar. As esculturas são gigantes e feitas com
material reciclado. Para Ubatuba virão obras com motivo marinho. A exposição em Ubatuba
está sendo divulgada na mídia. Tem apoio das Tintas Suvinil. O Conselho aprovou o
evento.
Hugo comentou que a Rede Vanguarda quer trazer base fixa para Ubatuba no verão (Verão
Vanguarda). Eles virão ao CMT para que o Conselho “referende” apoio. O projeto será
apresentado provavelmente na próxima reunião ordinária.
Nei deu uma sugestão de Pauta, para que iniciemos discussões sobre o que foi conversado
no Fórum. Que se faça um convite ao Prefeito Eleito Sato.

A reunião se encerrou às 16h25min.
Data para próxima reunião: 01/12/2016
Local: Terminal Turístico
Horário: das 14h às 16h
Estiveram presentes nesta reunião ordinária em 26/10/16 os seguintes conselheiros e
visitantes:
Potiguara do Lago
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Benedito Claudinei Bernardes
Luis Fernando dos Santos
Maria Cristina Barbosa
Danilo Santos da Silva
Vinicius Ebram Fiore
Felipe Bastos de Souza Siqueira
Marcos Antonio Mendes de Castro
Sergio Soares Dias Filho
Marcos Roberto dos Santos
Rosana Abreu
Patricia Christino Cabral
Pedro Paulo Orabona
Berenice Maria Gomes da Silva
Hugo Gallo Neto
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