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 Ata da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, de 09 de 

março de 2022, de acordo com a Lei nº 635/97, alterada para Lei nº 2538/2020, 

regulamentada pelo Decreto nº 1368/2020. Aos nove dias do mês de março de dois mil 

e vinte e dois, às 16h00min, os membros do Conselho Municipal de Turismo – 

COMTUR do poder público e da Sociedade Civil, reuniram-se através de vídeo 

chamada, com o fim de discutir e resolver diversos assuntos. O assunto em pauta 

proposto pela AHP – Eventos para fomentar o fluxo de turistas na baixa temporada. 

Participaram da reunião os conselheiros: Sras. Maria Fernanda Gonçalves Galter Reis – 

titular da Secretaria Municipal de Turismo, Sra. Gláucia Costa Fernandes – Secretária 

Executiva do Comtur, Sr. João Silva De Paula – Secretaria Meio Ambiente, Agricultura 

e Pesca, Sra. Sandra Abril – titular da Associação de Hotéis e Pousadas, Sr. Tiago 

Saturnino da Silva – titular do Ecotur/Caraguatatuba, Srs. Lucas Camargo – titular e 

Dulcimara Cirino – suplente da Secretaria Municipal de Comunicação, Sra. Edna Sues – 

titular do Caragua Praia Shopping, Raiane Carla de Souza Rangel – Suplente – 

Serramar Shopping, Maria Herbene de Moura - suplente do Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis, Sr. Wilson Roberto Gomes de Oliveira – titular da Associação 

de Hotéis e Pousadas (não permaneceu na reunião). As 16h15 a Sra. Maria Fernanda dá 

as boas vindas a todos e aproveita para apresentar a Sra. Janaina Castro, que ficará 

responsável pela parte jornalística da Secretaria de Turismo em substituição a Sra. 

Delcimara Cirina, que está assessorando no Gabinete do Prefeito. Segue dizendo que a 

Sra. Sandra indicou no grupo de whatsapp do Comtur, vários assuntos que acredita ser 

de interesse de todo o grupo, mas que é necessário mais tempo para serem discutidos 

com calma e transparência. Diz ainda que é importante lembrar que embora seja 

Secretária de Turismo, neste momento está como Presidente do Comtur e sendo assim, é 

um membro do Comtur assim como era a Sra. Sandra e outros Presidentes do Conselho, 

onde traziam as pautas para serem discutidas por todos e continua dessa mesma forma. 

Diz que dentro do Comtur existem vários segmentos representados e acredita que todos 

podem contribuir para o crescimento do turismo do município. Solicita que se alguém 

tiver alguma sugestão referente à pauta apresentada pela AHP, que se manifestem.    

Comenta que o Governo do Estado de São Paulo, flexibilizou mais com relação à 

pandemia e inclusive liberando o uso de máscara em locais abertos e com essa 
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determinação, poderemos voltar a planejar eventos para o município, o que antes não 

tínhamos como prever como ficaria a situação. O Sr. João Silva de Paula Ferreira, 

solicita a palavra para se apresentar e diz que está substituindo a Sra. Tatiana da 

Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, tendo em vista que a mesma 

encontra-se gestante. Segue dizendo que o Comtur tem uma grande importância quanto 

a atuação no município e acredita que a Secretaria de Meio Ambiente, atrelada a essas 

ações, fortalece as questões que são apontadas pelo conselho. Segue dizendo que a 

secretaria tem atividades programas para esse ano e que de alguma forma acaba 

fortalecendo o turismo. A Sra. Maria Fernanda pergunta para Sra. Sandra se tem algo 

para apontar. A Sra. Sandra diz que colocou no grupo do whastApp as sugestões de 

pauta sugeridas pela AHP, pelo fato da Associação de Hotéis estar em crescimento e 

com ótimo movimento na temporada. Segue dizendo que ainda sentem o reflexo da 

baixa temporada e por conta da pandemia que foi uma coisa atípica. Explica que os 

hotéis/pousadas são como termômetro e a AHP tem percebido que não há procura neste 

momento para a baixa temporada e isso se torna preocupante, visto que podem esgotar 

as reservas financeiras ganhas na alta temporada e que se a cidade não trabalhar com 

eventos e divulgação para trazer o turista na baixa temporada infelizmente poderá 

ocorrer demissões e não é isso que gostariam que acontecesse. Então a AHP vem 

solicitar a divulgação não só de eventos como também da cidade. Diz que é preciso 

cuidar dos pontos turísticos já existentes, fazendo com que sejam conhecidos. A Sra. 

Herbene pergunta sobre o turismo religioso e a Sra. Maria Fernanda responde que tudo 

que era de responsabilidade do poder público, foi feito e que para acontecer esse 

turismo é necessário que a igreja faça uma ação neste sentido e em contra partida a 

Prefeitura entraria com o auxilio, fazendo com que o turismo religioso acontecesse. 

Segue dizendo que irá entrar em alguns assuntos e solicita a Sra. Sandra que envie no 

grupo ou por e-mail, as sugestões da AHP para de eventos. A Sra. Sandra informa que a 

sugestão seria dos eventos já existentes no calendário e acredita que poderiam criar 

mais. Afirma que o calendário municipal é perfeito. A Sra. Maria Fernanda diz que em 

sua opinião o calendário pode ser melhorado. Sita como exemplo o mês de maio, que 

não tem um evento programado. Segue dizendo que se reuniu com a Sra. Rose – 

Secretária Municipal de Comunicação e que após o aniversário da cidade, irão lançar a 

campanha “Vem pra cá, vem pra Caragua”. Será elaborado um vídeo mostrando os 
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atrativos turísticos e as belezas do nosso município. O vídeo será gravado e serão feitos 

dois tempos de campanha publicitária de turismo, o primeiro será nos meses de maio e 

junho e o segundo tempo no mês de outubro. Diz que ficou muito feliz com a realização 

dessa campanha e que no final do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), quando foi 

lançada essa campanha, foi divulgada na Globo News, CNN, MTV, também nos canais 

abertos e foi uma campanha forte e que será repetido nos meses citados. Segue dizendo 

que está em reunião com o Sr. Flávio do CBVela, com o intuito de trazer para 

Caraguatatuba, uma etapa do campeonato de prancha à vela e será um evento grande. 

Comenta que dizendo que em atendendo a determinação do Prefeito, tanto ela como 

Secretária de Turismo e o Secretário de Esporte Sr. Edvaldo, terão que providenciar 

eventos todos os finais de semana na cidade, para fomentar o turismo e o turismo de 

permanência na cidade e para isso é necessário buscar eventos para atender também o 

turismo de permanência. Quando se trata desse turismo, os eventos precisam ser 

voltados para essa permanência na cidade. Trata-se de eventos mais extensos ou de 

rendimento, como por exemplo, uma prova natatória, onde a pessoa precisa estar na 

cidade um dia antes para se preparar e estiver descansado para participar da prova. O 

pensamento é trazer esses eventos para estarem acontecendo não só na região norte e 

sim na região central e sul do município. Diz que no evento de prancha a vela, ela parte 

do nível de areia e não é necessário ter calado no mar, diferente do barco à vela. Além 

deste evento, está sendo verificado a possibilidade de realizar um campeonato de stand 

up e que seria realizado na praia da Cocanha, dando volta na ilhote. Diz que também 

está em conversa para trazer a etapa brasileira de triaton para Caraguatatuba e 

possivelmente teremos mais de mil atletas participando e também trazendo família para 

prestigiar e estaremos fomentando atividade em família, enquanto o atleta estiver se 

preparando para participar da prova. Segue sua fala dizendo que esses eventos serão 

realizados a partir de maio e que em abril será o aniversário da cidade e será o mês todo 

dedicado ao município. Também está sendo tratado junto à Secretaria de Meio 

Ambiente, a realização de um festival de camarão nos restaurantes. Diz que no 

aniversário da cidade será feito uma exposição de tudo o que se produz no município. 

Durante esta exposição, trazer um chefe de cozinha para desenvolver um prato a base da 

berinjela japonesa, pois somos os maiores produtores do Estado de São Paulo, junto 

com o camarão que é pescado aqui e assim trazendo movimento para a cidade. Também 
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está sendo conversado para realizar o festival de voo livre, agora que a rampa foi 

homologada. Explica que a vontade é trazer etapas de campeonatos para a cidade, 

mesmo porque os eventos esportivos municipais, são de responsabilidade da Secretaria 

de Esportes e que em conjunto com o Secretário Sr. Edvaldo, estão trabalhando para 

trazer o que for melhor para Caraguatatuba. Segue dizendo que todos os eventos 

citados, trarão turistas que irão se hospedar na cidade, movimentando assim a economia 

local. Uma outra proposta que está sendo discutida é sobre a possibilidade de serem 

montado estacionamento para motorhome, pois existem muitas pessoas que viajam e 

sentem falta de locais devidamente preparados para essa modalidade. Informa que estes 

estacionamentos necessitam ter ponto de luz, água e esgoto e para a utilização, é 

cobrada uma taxa. Diz que o Grupo Serveng divulgou a construção de um hotel 

próximo ao Shopping Serramar e isto levará mais desenvolvimento para a região sul e 

pensando nisso, surgiu à ideia de propor para a próxima verba do DADE, a construção 

de um Centro de Convenções na Praça de Eventos do Porto Novo e com isso, atrair o 

turismo de negócios, fortalecendo também a região sul, pois nas pesquisas realizadas 

pela AHP e Associação Comercial, percebe-se que as regiões Central e Norte, se 

beneficiam mais com relação à ocupação na rede hoteleira. Diz que levou essa ideia 

para a Secretaria de Obras, pois já é sabido sobre a vontade do Comtur na construção de 

um Centro de Convenções e quando o projeto estiver pronto, será apresentado aos 

conselheiros para os devidos apontamentos. A Sra. Maria Fernanda reforça que esses 

eventos poderão acontecer em razão da melhora na saúde, visto que sempre foi uma 

preocupação do Prefeito em priorizar a saúde no município, principalmente durante a 

pandemia. Segue dizendo que pela infraestrutura que a cidade de Caraguatatuba 

apresenta, hoje é possível desenvolver o turismo náutico. Informa que o píer do 

Camaroeiro está sendo reformado e que se reuniu com o Sr. Ronaldo da Secretaria de 

Meio Ambiente, para melhor entender sobre as licenças ambientais, pois estão 

pleiteando a extensão do píer que hoje é de cinquenta metros, aumentando para cento e 

cinquenta ou duzentos metros, podendo assim receber embarcações maiores, que façam 

passeios náuticos, visto que no local é de fácil acesso e possui estacionamento. Será 

lançado o projeto ÀMAR Caragua, que é conhecer a cidade pelo mar. Informa que a 

Comunicação irá desenvolver uma identidade visual desse projeto para desenvolver o 

turismo náutico. Informa que irá se reunir com o Secretário de Urbanismo Sr. Wilber, 
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para tratar desse assunto e que após irão se reunir com o os representantes de marinas e 

marinheiros, para entender o que precisam para desenvolver o turismo náutico na 

cidade. Segue dizendo que será publicado chamamento público para os quiosques das 

Praças Diógenes Ribeiro de Lima e Antonio Faccini, para ser instalada uma agencia de 

turismo receptivo, onde poderão também ser vendidos os passeios náuticos, bem como 

fazer parcerias com a rede hoteleira. Diz que irá oferecer um café da manhã para a rede 

hoteleira, onde poderá mostrar a importância de uma parceria com agencias receptivas 

do município, oferecendo no pacote de hospedagem os passeios no município. Segue 

dizendo que é necessário ser tudo bem estruturado, para que assim a rede hoteleira tenha 

retorno também referente à parceria com essas agências e isso é o reflexo da união entre 

o Poder Público e Privado. Informa que referente à rua coberta, a fiação existente que é 

superior, será retirada e será refeita de forma subterrânea e a obra será licitada, para que 

seja entregue até o final do ano e também a construção do portal que foi aprovado pelo 

Comtur. Diz que essas são as primeiras propostas apresentadas por ela e que aceita 

propostas de todos os segmentos e que acredita que o debate é para a construção de um 

trabalho forte, com a participação de todos os segmentos dentro do Comtur. Cita que a 

Sra. Edna do Caragua Praia Shopping sempre aponta sobre o movimento do shopping, 

onde mostra que tem tido uma constância nesse trabalho e todos tem um papel 

fundamental no grupo do Comtur para o desenvolvimento do turismo. Diz que conta 

com a participação de todos os membros no sentido de sugestões e reclamações, pois os 

hotéis/pousadas não conhecem as necessidades dos restaurantes, por exemplo, e vice-

versa. Segue dizendo que daqui para frente, teremos uma sequencia de eventos, os 

tradicionais serão todos mantidos. Informa que nesta data, fechou com a Secretaria de 

Comunicação a confecção dos mapas e que ficou muito bonito e a ideia é colocar de um 

lado o mapa completo e do outro lado algumas características da cidade e o calendários 

de eventos que será identificado com o mês que acontecerá, terá uma observação que 

dirá para consultar a data no site do turismo. O Sr. De paula diz que a Prefeitura está 

buscando inovar e renovar para que as ações continuem e novas possam ser 

apresentadas. Segue dizendo que somos privilegiados, pois temos a natureza, o ar, o 

turismo de sol e rural, sendo que os produtores rurais onde há uma ação dos 

agricultores, que faz parte do contexto histórico da cidade. Temos também o Rio 

Juqueriquere, que logo terá o enrocamento que irá trazer uma revolução náutica na 
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região sul, pois irá proporcional uma grande movimentação. Segue dizendo que hoje já 

é realidade que teremos o Parque Municipal do Juqueriquere, que está em construção. 

Informa que foi realizada reunião com gestores do Parque Estadual da Serra do Mar, 

onde foi conversado sobre as trilhas, bem como sobre o próprio Parque e que por conta 

da pandemia, se perdeu muito das referencias existentes, pois vínhamos de uma 

crescente e por conta das limitações que sofremos durante esse período, tivemos que 

desacelerar. Segue dizendo que diante de todas as possibilidades que o município 

oferece e de todo o desejo que o Prefeito Aguilar Junior tem juntamente com sua 

equipe, de estar fazendo sempre mais. Também com a obra da Rodovia dos Tamoios, 

podemos ver um futuro muito prospero para o Turismo e consequentemente para a 

cidade. Reforça a importância da união de todos para que as coisas aconteçam com 

propriedade e sinceridade, pois por vezes esbarramos nas questões legais e enquanto 

conselho é importante que percebam e entendam que algumas questões precisam ser 

respeitadas, bem como a importância também dos membros trazerem sugestões para 

serem discutidas no Comtur. A Sra. Sandra agradece as explicações dadas e afirma que 

foi de muito agrado todas as ideias apresentadas. Diz ainda que com relação ao Turismo 

Náutico é fato. Que precisamos de um receptivo ativo, pois é através deste serviço que 

turistas e munícipes, podem conhecer tudo que o a cidade oferece e reforça a 

importância da divulgação do município. A Sra. Maria Fernanda informa que sobre a 

feira de artesanato da Praça Diógenes Ribeiro de Lima, foi enviado a Secretaria de 

Assuntos Jurídicos um projeto de Lei, para reestruturar a feira, para que funcione 

obrigatoriamente de quinta a domingo, pois hoje não é dessa forma. Finaliza dizendo 

que tudo que foi exposto, será colocado em prática. Nada mais havendo a tratar, se 

encerra os trabalhos às 17h00min, lavrando a ata juntamente com Carmem Luiza 

(suplente da Secretaria de Turismo), que secretariou a reunião de forma extraordinária, 

pois a Sra. Gláucia Costa Fernandes, por motivos particulares, não pôde participar. . 

Assim que lida e achada conforme, a ata há de ser assinada pela presidente e a secretária 

executiva, conforme regimento interno. 
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Caraguatatuba, nove de março de dois mil e vinte e dois.  

 

 

 

Maria Fernanda Gonçalves Galter Reis                                       Gláucia Costa Fernandes                     

Presidente do Comtur                                                                      Secretária Executiva 


