
                                                                                                
                                 
 Ata da Reunião do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, de 05 de 

fevereiro de 2020, de acordo com a Lei nº 635/97, regulamentada pelo 

Decreto nº 218/97, alterado pelo Decreto nº 449/16.  
Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 16h00min, os membros do 

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR do poder público e da Sociedade Civil, 

reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria de Turismo – SETUR, localizada na Av. Dr, 

Arthur Costa Filho, 25 – Centro, na cidade de Caraguatatuba, no estado de São Paulo, com 

o fim de discutir e resolver diversos assuntos. Iniciados os trabalhos, a Presidente do 

Conselho, senhora Sandra Abril, abre a reunião. Os assuntos em pauta são: Calendário de 

reuniões COMTUR 2020; Sugestões para o novo Plano Diretor de Turismo; Ações 

realizadas do Plano Diretor de Turismo; Assinaturas das Atas. Foi apresentado o Calendário 

de reuniões do COMTUR para 2020 e todos votaram favorável que aconteça às primeiras 

quartas-feiras de todo mês. A Srª. Sandra segue com o assunto da pauta que trata sobre 

sugestões para o Plano Diretor de Turismo e informa que aconteceu uma reunião da AHP – 

Associação de Hotéis e Pousadas e foi solicitado sugestões aos membros e solicita ainda 

que os membros do COMTUR tragam também sugestões. Sr. Josinaldo fala sobre o Centro 

de Convenções e segui dizendo que hoje o foco é o Turismo de lazer e que o Turismo de 

negócio vem crescendo muito e é por isso a importância desse centro e sugeriu ainda 

construir num anexo ao Shopping Serramar. Sr. Luciano sugeri transformar a pista de 

bicicross em um local de esportes radicais e construir um quebra mar para tornar um local 

turístico e segue dizendo sobre o fundo artificial que já foi discutido em outra reunião e que 

foi protocolado na SPU e discutindo a questão da verba para construção no Massaguaçu. 

Afirma que é de grande importância, visto que o município poderá sediar grandes eventos. 

Sr. Milton representante nomeado da Secretaria de Esportes comenta que a secretaria realiza 

vários eventos e que é necessária mais divulgação, pois envolve o turismo também e recebe 

sempre várias pessoas de outras cidades e estados. A Srª. Sandra reforça que é necessário 

melhorar a comunicação dos eventos para a devida divulgação com antecedência. Sr. 

Luciano reforça a importância em colocar no Plano Diretor de Turismo, o passeio em 

trilhas. Sr. Savio comenta sobre a trilha que começa no Pouso Alto, passa pelo Parque 

Estadual, chegando a Caraguatatuba e a Srª. Maria Fernanda diz que já consta no Plano 

Diretor e que foi feita parceria com o parque e inclusive foi divulgado em feiras que o 

município participou. Sr. Luciano reforça que o município tem condições em trazer grandes 



                                                                                                
eventos na área do esporte e a Srª. Sandra o convida para participar das audiências públicas, 

quando for para aprovação do Plano Diretor de Turismo. Sr. Luciano deu como exemplo a 

cidade de Santos e segue dizendo que a iluminação é perfeita, propiciando aos amantes do 

surf, praticarem esse esporte à noite. Sr. Wilson diz que na reunião da Associação de Hotéis 

e Pousadas, foi sugerido à extensão do calçadão já existente, fechando toda lateral da Praça 

Diógenes Ribeiro de Lima e comenta que é necessário um melhor planejamento com o 

sistema viário na alta temporada e foi discutido que esse assunto não trata ao Plano Diretor 

de Turismo e sim ao Plano de Mobilidade Urbana. Foi sugerido ainda que seja feito um 

projeto junto à secretaria de competência desse assunto. A convidada Srª. Carmem sugeriu a 

criação de um selo turístico com alguns critérios específicos, dando como exemplo o 

Cadastur. Sr. Josinaldo questiona sobre o Terminal Turístico e a Srª. Maria Fernanda diz 

que terá que ser feito uma parceria com empresas privadas para a cessão de espaço público 

em troca de exploração de uma lanchonete ou um estabelecimento que atenda também com 

banheiros públicos. A Srª. Sandra solicita que caso tenham mais sugestões, encaminhar a 

Secretaria de Turismo. Segue falando sobre o concurso da marca e que o ganhador irá 

ganhar como prêmio um computador específico para trabalhos em artes gráficas e que será 

comprado com verba da Funditur. O Sr. Luciano pergunta se já está aberta para votação e a 

Srª. Maria Fernanda informa que já está disponível e segue dizendo que a comissão técnica 

classificou como a primeira mais votada é do autor Fernando Zaram, intitulada “Você vai 

Amar”, em segundo lugar do autor Fabrício Cidral – “Apaixona-se você também” e a 

terceira do autor Álvaro Reis – “Feliz em te ver”. Srª. Sandra entra no assunto sobre as 

ações do Plano Diretor de Turismo e passa a fala a Srª. Maria Fernanda que começa dizendo 

que fez um relatório e irá explicar as ações. 1) Posto de informação ao turista: meta era de 

mais dois pontos e hoje os pontos são: Setur (Secretaria de Turismo), Caragua Praia 

Shopping, Rodoviária e no Portal da entrada da cidade, que será construído; 2) Rotas de 

Caraguatatuba – foram desenvolvidos 04 (quatro) rotas que são: Memórias do Caiçara – que 

trata do Centro Histórico, Caminhos de Santo Antonio – que é uma rota religiosa, Rota das 

águas caiçaras – que são minas, cachoeiras e rios e a Rota da Liberdade, complementa que 

esse material já foi para a gráfica e assim que ficar pronto será distribuído. 3) Agência 

receptiva – fomentava uma agencia para a cidade e teve a Via Tours que foi uma 

experiência da iniciativa privada e que não continuou suas atividades, mas segue dizendo 

que hoje tem a agencia Bardy que é nova na cidade e também a agência Se Plantando Tudo 

dá. 4) Cortez e Gentil Caiçara – que trata de uma cartilha que fala sobre o comportamento 



                                                                                                
do caiçara junto ao turista e que se encontra disponível; 5) Caraguatatuba Esplendor de 

Beleza Rara – foi introduzida na grade municipal do 4º ano do ensino fundamental, a aula 

de Turismo junto ao JEP que é do Sebrae, diz que estão terminando o material e que irá 

capacitar professores; 6) Turista Cidadão do Mundo – é uma cartilha voltada ao turista, para 

que ele respeite nossa cidade, os costumes caiçaras e já está sendo distribuído. A Srª. Sandra 

pergunta qual é o próximo passo, uma vez que esse material está pronto e a Srª. Maria 

Fernanda responde que se trata de uma ação continua e que todo material já foi distribuído; 

7) Temporada sempre” – é o calendário de eventos e que pela primeira vez foi lançado 

antecipadamente em dezembro e o intuito é fomentar o turismo; 8) Turismo Legal – que é a 

conscientização do trade turístico – que é a importância de se cadastrar no Cadastur e 

comenta que quando foi dado início a essa ação, o município tinha por volta de 40 

(quarenta) cadastrados e que agora estamos com 121 (cento e vinte e um). Solicita aos 

membros do COMTUR a divulgação desse cadastro; 9) Circula Caraguatatuba – que é da 

Mobilidade Urbana, que se trata de bloquear algumas vias no município, para ônibus e vans, 

como por exemplo, Martin de Sá, Mococa e Prainha; 10) Balneabilidade – foi solicitado um 

relatório a CETESB e SABESP e informa que foi encaminhado outro ofício solicitando 

laudo sobre a Lagoa Azul, que teve um apontamento de bandeira vermelha e informa que a  

Secretaria do Meio Ambiente também está acompanhando e continua dizendo que está com 

um novo projeto onde irá transformar essa área num “Parque Ecológico da Lagoa Azul”, 

com trilha da Praia Brava ao Capricórnio, cercar a Lagoa Azul, construir um Portal de 

Entrada, indicando capacidade de carga e com isso cuidar e preservar como patrimônio 

ecológico do nosso município; 11) Capacitur – capacitações voltadas para o turismo, com 

vários cursos em parceria com Sebrae, Senai, Senac e Centro Paula Souza; 12) Observatório 

de Turismo – já está no ar, na plataforma do Circuito Litoral Norte; 13) Turismo Sim – é 

uma cartilha mostrando de forma clara e simples a dinâmica da indústria do turismo e está 

aguardando aprovação na gráfica. A distribuição será interna e externa (exemplo: 

restaurantes ao longo da Rodovia dos Tamoios); 14) Atrativos Turísticos – Mirante do 

Camaroeiro: obras em andamento, Sinalização turística: o processo encontra-se em licitação 

e são placas bilíngues que serão instaladas no município e constará os símbolos de 

sinalização, sendo padrão internacional; 15) Totens – foram instalados vários no centro da 

cidade; 16) Programa Infra Caragua – trata o programa de coleta seletiva da Secretaria do 

Meio Ambiente e Pesca, instalação de lixeiras na orla, instalação de banheiros públicos 

(Praça Cândido Motta) e será construído também na Praça Diógenes Ribeiro de Lima e 



                                                                                                
reforma dos banheiros da Praça de Eventos; 17) Parque Linear do Rio Santo Antonio – 

encontra-se em licitação e que em um primeiro momento, irá acontecer uma revitalização 

da região do rio e depois o parque; 18) Entre pescador – obras dos entrepostos de pesca, a 

do Camaroeiro está para ser entregue, Porto Novo – concluído e a aprovação pelo 

COMTUR da base da Cocanha que já está em funcionamento; 19) Conecta Caragua – hoje 

temos mais de vinte pontos de acesso à internet gratuita; 20) Marketing - que trata sobre a 

identidade visual que está em votação;  21) Participações em feiras de turismo cada veza 

mais seletivos; 22) Site do Turismo que hoje está atualizado e bilíngue, está sendo 

alimentados com notícias, prestadores de serviços com cadastur, eventos do município; 23) 

Descubra Caragua – que são os materiais de divulgação da cidade e que foi confeccionado 

em inglês, alemão e é uma ação continua. Os membros do COMTUR elogiaram todos os 

materiais desenvolvidos e confeccionados. A Srª. Sandra pergunta se tem algum retorno da 

população quanto a esses materiais e a Srª. Maria Fernanda responde que foram bem aceitos 

e cita uma reunião que o Secretário de Turismo – Rodrigo Tavano fez com os motoristas do 

aplicativo UBER, para os mesmos estarem divulgando essas ações e hoje a grande maioria, 

possuem folhetaria disponibilizada em seus veículos. Diz ainda que o material está 

disponível a todos que queiram formar uma parceria e que todos precisam se engajar junto 

ao Poder Público para ter no município um turismo desenvolvido. A Srª. Sandra fala sobre o 

evento apresentado pelo Sr. Tarcisio Matheus – Vip Convention 2020, diz que irá realizar 

no Auditório do Módulo e que na apresentação deste evento contará com a presença de 

Prefeitos Municipais, Secretários e Ministro. Segue solicitando que os membros do 

COMTUR façam vistas ao projeto, onde solicita um valor de R$7.900,00 (sete mil e 

novecentos reais). Os membros pedem que o mesmo apresente uma planilha de custo para 

justificar esse valor, bem como a confirmação dos convidados. Nada mais havendo a tratar, 

a Presidente Sandra Abril encerra os trabalhos às 18h40min, lavrando a ata juntamente com 

Gláucia Costa Fernandes, que secretariou a reunião. Assim que lida e achada conforme, a 

ata há de ser assinada pelos conselheiros presentes.  

Caraguatatuba, cinco de fevereiro de dois mil e vinte.  

Os presentes:  

Sandra Abril; 

Milton Fernandes da Silva Filho; 

Maria Herbene de Moura; 

Josinaldo Gomes da Silva; 



                                                                                                
Maria Fernanda Galter Reis; 

Reinaldo Gomes D.Santos; 

Luciano A. C. Sant’Anna; 

Wilson de Oliveira; 

Sávio Luiz dos Santos; 

Ricardo Jeremias Ferraz; 

Ari Carlos Barbosa. 


