
                                                                                                
 Ata da Reunião do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, de 08 de 1 
junho de 2022, de acordo com a Lei nº 635/97, alterada para Lei nº 2 
2538/2020, regulamentada pelo Decreto nº 1368/2020.  3 
Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 16h00min, os 4 
membros do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR do Poder 5 
Público e da Sociedade Civil, reuniram-se na Secretaria de Turismo – 6 
SETUR, localizada na Av. Dr, Arthur Costa Filho, 25 – Centro, na cidade 7 
de Caraguatatuba, no estado de São Paulo, com a finalidade de discutir e 8 
resolver diversos assuntos, conforme lista de presença. Iniciados os 9 
trabalhos as 16h17 em atendimento ao disposto no artigo no Parágrafo 10 
Único do Artigo 8º do Regimento Interno, a Presidente do Conselho, 11 
senhora Maria Fernanda Gonçalves Galter Reis, abriu a reunião dando boas 12 
vindas esclarecendo que a pauta de hoje, que trata de atualização da 13 
legislação do COMTUR em especial do seu regimento, visa dar ao 14 
Conselho um maior dinamismo envolvendo outros seguimentos 15 
importantes da nossa sociedade, tornando-o ainda mais participativo. 16 
Apresentou ainda o Certificado de Reconhecimento do Conselho Municipal 17 
de Turismo de Caraguatatuba emitido pelo Ministério do Turismo através 18 
do Programa de Regionalização do Turismo com validade até 20/04/2023 19 
(anexo I) integrando o Mapa do Turismo onde falou que a SETUR sempre 20 
busca a excelência, a competência inclusive com a realização de diversos 21 
cursos sobre o COMTUR através do MTUR, APRECESP, AMITUR, para 22 
aprender o seu funcionamento, para buscar que ele seja mais atuante e que 23 
cumpra os preceitos, em especial discutir o Turismo em nossa cidade, 24 
cursos estes que foram inclusive divulgados e oferecidos aos membros do 25 
Conselho, mas que não tiveram disponibilidade para participar. A 26 
conselheira Carmem, representante da SETUR, falou da importância então 27 
do COMTUR além das reuniões também efetuar uma capacitação aos 28 
conselheiros para que tenham conhecimento como atuar no conselho, o que 29 
é de competência do mesmo. A Presidente Maria Fernanda disse que muito 30 
se cobra tanto do poder público como da iniciativa privada, mas sem ter 31 
pleno conhecimento da competência de cada um, que os poderes precisam 32 
ser harmônicos, trabalhar em conjunto cada um dentro do seu papel, então 33 
a capacitação é necessária para que todos aprofundem o conhecimento em 34 
prol do desenvolvimento do Turismo. E a seguir passou a palavra à 35 
conselheira Carmem, ressaltando que se trata apenas de sugestões de 36 
alterações para serem aqui analisadas e discutidas por todos. Dando 37 
seguimento a conselheira iniciou falando da relevância do Conselho ser 38 
atuante, que não basta apenas existir, portanto a efetiva participação através 39 
da presença de seus membros é imprescindível, onde a composição do 40 
COMTUR é composta por 20 membros titulares tendo cada um seu 41 



                                                                                                
suplente, e o que vemos acontecer é que quando o titular não pode estar 42 
presente o seu suplente não comparece, o ideal seriam que tanto os titulares 43 
e suplentes participassem, pois todos teriam ciência, conhecimento do que 44 
vem sendo discutido e tratado neste Conselho. O conselheiro Mario, 45 
representante da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba - 46 
ACE, disse que propôs que os quatro representantes, uma vez que dispõem 47 
de duas cadeiras, viessem na reunião, mas infelizmente não é o que ocorre 48 
como hoje, por exemplo, a presença de apenas um. Foi distribuída a todos a 49 
proposta da minuta de alteração do Regimento (anexo II), onde foi grafado 50 
em amarelo as modificações que visam melhorar as ações, atuações do 51 
Conselho. Segue apresentando as justificativas para a propositura das 52 
alterações, onde falou que na gestão anterior sobre o trabalho árduo em 53 
parceira da SETUR com a presidência do COMTUR na gestão anterior que 54 
resultou na atualização a legislação e em especial na oficialização do 55 
Regimento Interno através do Decreto nº 1364/2020. Sendo que essa 56 
proposta tem que ser analisada e discutida aqui pelos conselheiros e 57 
podendo ser deliberada na próxima reunião ordinária. Esclarece que a 58 
alteração é quanto à Composição e Organização do Conselho, onde tais 59 
alterações se fazem necessárias tendo em vista a continuidade do processo 60 
de revisão do PDTUR, como também ampliar a representatividade da 61 
sociedade civil em outros seguimentos que atuam no setor turístico, buscar 62 
parcerias para fomentar a promoção do desenvolvimento econômico do 63 
trade, deixar a distribuição de vagas de uma maneira mais ampla dentro de 64 
alguns seguimentos para que não tenhamos dificuldades como a questão da 65 
Associação de Surf que informou em outubro de 2021 não ter mais 66 
interesse em fazer parte do COMTUR e a vaga ser específica para a 67 
referida associação. Ressaltou a importância da última ampliação de 68 
categorias onde fomos muitos felizes em incluir o pessoal do “Turismo de 69 
Base Comunitária”, do “Receptivo Turístico e Guias de Turismo”, e do 70 
“Parque Estadual da Serra do Mar”, que se mostraram muito participativos, 71 
vindo a somar muito nas discussões, e a ampliação das categorias é uma 72 
constante solicitação de todo o trade turístico. Informou que recebeu ainda 73 
a orientação para que ao denominar categoria participante fosse de maneira 74 
mais ampla para que não crie entraves na legislação, não engesse 75 
juridicamente. Dessa forma justificam-se as alterações dos seguintes 76 
representantes: da “Associação de Surf de Caraguatatuba” por 77 
representante do seguimento de Atividades Náuticas, e da “Associação de 78 
Taxistas e de Transporte de Passageiros de Caraguatatuba” por 79 
representante do seguimento de Transportes; onde poderiam vir a serem 80 
participantes as próprias associações caso ainda tenham interesse como ser 81 
das atividades náuticas com alvará, pescadores, marinas, das associações de 82 



                                                                                                
motoristas de aplicativos, empresas de ônibus, vans de transportes 83 
turísticos, etc., ou seja, abrindo assim as opções dentro desses seguimentos. 84 
A outra alteração proposta ainda na composição foi substituir uma das 85 
cadeiras da “Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba” pelo 86 
“SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas”, 87 
lembrando que AHP, que possui 21 hotéis associados, permanecerá com 88 
representatividade com uma cadeira além do que também está representada 89 
pela ACE, que possui 634 associados dentro deles, que dispõe de duas 90 
cadeiras, como também é o caso do AQC, que conta com cerca de 90 91 
quiosques, e do CRECI, que possui 731 corretores ativos em 92 
Caraguatatuba, e dispõem de uma cadeira, mas possuem representatividade 93 
também através da ACE. Sendo que a participação do SEBRAE, que é uma 94 
instituição profissional não governamental, a qual mantém parceria com o 95 
poder público, visando fomentar o empreendedorismo através de 96 
capacitações e a promoção do desenvolvimento econômico e 97 
competitividade para a melhoria da gestão de negócios, é importante 98 
também para detectar o que se faz necessário para o próprio COMTUR se 99 
fortalecer como para o trade. Estas mudanças de composição não alteram o 100 
total de cadeiras, que são vinte, e o poder público permanece com apenas 101 
1/3 das cadeiras, e 2/3 para sociedade civil e terceiro setor. E devido a essas 102 
alterações de composição, caso sejam aprovadas, teremos adequação no 103 
texto do Parágrafo 1º do artigo 2º com relação à numeração dos incisos. 104 
Restando por último a alteração proposta de inclusão de um parágrafo no 105 
artigo 4º, passando o parágrafo único para Parágrafo 1º e incluindo o 106 
Parágrafo 2º, onde o conselheiro que faltar injustificadamente a três 107 
reuniões ordinárias consecutivas ou a seis alternadas não poderá ser 108 
reconduzido para o próximo mandato, isto para fortalecer a necessidade de 109 
um COMTUR participativo, onde os seus membros compareçam às 110 
reuniões, discutindo as pautas propostas em prol do Turismo. Sendo que o 111 
Conselho necessita de pessoas que estejam engajadas, que tenham 112 
disponibilidade e que queiram, pois o cargo é voluntário, e as associações/ 113 
entidades tem que levar em conta isto na hora de indicar o seu 114 
representante, o mesmo vale para o setor público, pois o servidor indicado 115 
tem que ter afinidade e conhecimento da matéria e que esses membros 116 
indicados são sempre os mesmos, por isso da importância de considerar a 117 
assiduidade quando da recondução. O conselheiro Mario lembrou que são 118 
sempre os mesmos nomeados e que não vêm.  A conselheira Carmem 119 
lembrou que anualmente após aprovado o calendário de datas das reuniões 120 
ordinárias é publicado, portanto o conselheiro titular que não tem 121 
disponibilidade, justificativa tem como informar o conselheiro suplente 122 
para participar, substituir não prejudicando assim a pauta do dia. O 123 



                                                                                                
conselheiro Mario perguntou se o grupo de WhatsApp do COMTUR está 124 
atualizado com relação aos membros participantes pois é por ali que os 125 
conselheiros acompanham as informações, as datas. E foi respondido pela 126 
Presidente Sra. Maria Fernanda que sim, que automaticamente quando 127 
nomeados os conselheiros o grupo é atualizado, e que também são postados 128 
lembretes com relação à reunião uma vez que muitos possuem outros 129 
compromissos e podem se esquecer. A conselheira Carmem falou do ganho 130 
que foi para o COMTUR a inclusão de novos seguimentos quando da 131 
alteração da Lei em 2020, além de todas as contribuições que agregaram 132 
muito como também tem certeza que essas novas alterações irão trazer. 133 
Falou ainda dos novos eventos no município: 1ª Festa dos Saberes e 134 
Sabores Caiçaras, Campeonato de Pesca, Festival de Vela, e projetando 135 
nossa cidade no cenário esportivo nacional teremos o Campeonato 136 
Brasileiro de Jet Ski, o Aloha Spirit Festival e o X Terra Caraguá, 137 
atendendo a solicitação do trade de realização de eventos que venham 138 
trazer um público diferenciado, que movimente todo o setor. O conselheiro 139 
Mario ressaltou a importância dos eventos que movimentam a cidade, um 140 
público que traga família, pessoas para assistir e ficar no município muito 141 
mais do que a realização de Shows que atende muito mais a população 142 
local do que o turista, com o que os demais membros presentes 143 
concordaram, a conselheira Carmem falou que o lazer para a população 144 
tem que ter também, por ser uma política pública, faz parte o poder público 145 
proporcionar isso, e cabe ao COMTUR e à SETUR criar outros eventos que 146 
atenda a necessidade do Turismo, o que foi corroborado pela Presidente 147 
Maria Fernanda.  A conselheira encerrou as justificativas da proposta de 148 
alterações do regimento dizendo que não foi enviado com antecedência a 149 
minuta, pois se faz importante apresentar a minuta em conjunto com as 150 
justificativas e discutir em conjunto com os membros. O conselheiro Mario 151 
questionou se foi conversada previamente à AHP essa alteração, foi 152 
respondido que não, e a Presidente disse ainda que se tratar apenas de 153 
proposta e que seria apresentada a todos aqui na reunião, informou que a 154 
conselheira Sandra, representante da AHP, postou no grupo pouco antes da 155 
reunião de hoje que não poderia estar presente, mas enviou uma proposta 156 
de alteração do regimento por parte da AHP (anexo III), fruto da reunião 157 
deles na data de ontem, para que fosse lida aqui hoje, o que será feito a 158 
seguir. O conselheiro Alexandre, representante do seguimento de receptivo 159 
turístico e Guias de Turismo, falou ser muito importante a inclusão do 160 
SEBRAE que trabalha com diversos seguimentos aqui participantes do 161 
COMTUR, em especial capacitação para os quiosques, o pessoal do 162 
ecoturismo e outros setores do comércio, e entende também a necessidade 163 
da participação da AHP, mas a oportunidade para o SEBRAE vai agregar 164 



                                                                                                
muito, e está de acordo com as alterações. A presidente Maria Fernanda 165 
ressaltou que a AHP continuará com cadeira, que a intenção não é 166 
enfraquecer nenhum seguimento, e entende também que eles estarão 167 
representados também pela ACE.  A conselheira Herbene disse ainda que 168 
como a ACE possui quatro representantes dentro das duas cadeiras pode ser 169 
indicado um representante do seguimento hoteleiro. A conselheira 170 
Alessandra, representante da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção 171 
aos Cidadãos, falou que sem considerar associação A ou B, lendo as 172 
alterações propostas verifica-se que será um fortalecimento para todo o 173 
COMTUR. Em seguida, apesar de não haver nenhum dos quatro membros 174 
presentes da AHP, seja titular ou suplente, a conselheira Carmem passou à 175 
leitura na integra da proposta de alteração do Regimento Interno, que a 176 
seguir passou a ser discutida pelos demais conselheiros. O conselheiro 177 
Pedro falou sobre a ausência de todos os membros da AHP onde pelo 178 
menos um deveria ter vindo apresentar a proposta e justificar, então a 179 
presença ser fundamental. A conselheira Carmem falou que o proposto pela 180 
AHP quanto aos eventos contraria a administração pública, pois trata de 181 
competência administrativa da SETUR a questão orçamentária da pasta, 182 
além de que a tendência dos eventos é a excelência com a melhoria do 183 
mesmo, de sua dinâmica, aumento de público, e é muito complicado ter que 184 
aguardar para fazer a licitação dos mesmos o COMTUR se reunir para 185 
aprovar, ressaltou ainda também a questão de análise das contas por conta 186 
do Tribunal de Contas como ficará a responsabilidade dos membros do 187 
COMTUR. Quanto às outras alterações propostas que envolvem a questão 188 
eleitoral do COMTUR e não tem embasamento, proibição legal onde a 189 
própria AHP presidiu o Conselho por gestões seguidas inclusive com 190 
reeleição do presidente que foi no caso da Sandra Abril. A conselheira 191 
Alessandra falou que querem interferir no processo de eleição do Conselho 192 
sem motivos, e o conselheiro Mario disse que se quem está no cargo está 193 
indo bem, tem interesse e disponibilidade não tem porque não poder se 194 
candidatar. A Presidente Maria Fernanda falou que quem irá decidir o 195 
eleito é o voto de todos os conselheiros, além do fato que o presidente do 196 
COMTUR só possui o voto minerva em caso de empate. Falou ainda que 197 
concorda plenamente em trazer propostas de novos eventos no calendário 198 
para aprovação inclusive receber propostas de eventos para todos os 199 
conselheiros, ou seja, um movimento em somar, se unir e não de 200 
meramente implicância. E falou sobre a ausência dos membros do 201 
COMTUR nas audiências públicas do Orçamento Municipal que seria 202 
importante para solicitar ampliação do orçamento da Secretaria do 203 
Turismo. O conselheiro Mario ressaltou a questão dos conselheiros 204 
ausentes que não vêm nem para dizer sim, nem não. O conselheiro Pedro 205 



                                                                                                
falou que é muito importante a vinda do SEBRAE para capacitar a todos, 206 
dar mais conhecimento e responsabilidade aos membros do COMTUR. 207 
A conselheira Alessandra falou que é necessário muito cuidado ao falar de 208 
que todo e qualquer evento passar pelo COMTUR para aprovação, o 209 
conselheiro Pedro fala que não para aprovar e sim para divulgar. O 210 
Conselheiro Alexandre falou sobre a importância da divulgação e da 211 
integração de todos os eventos que estão acontecendo no município. A 212 
Presidente Maria Fernanda disse que é muito dinâmico por isso que surgem 213 
eventos de última hora porque às vezes é apenas um apoio de uma tenda, de 214 
cessão de espaço.  A conselheira e Vice Presidente do COMTUR Edna 215 
falou que todos devem trazer ideias e soluções, e não ficar procurando 216 
brigas e responsáveis; disse que se sentiu ofendida com essa questão da 217 
eleição já que apoiou a candidatura da Sra. Maria Fernanda compondo a 218 
chapa mesmo sendo servidora pública, que a intenção é só fazer o bem, e 219 
não estão fazendo nada de errado. A Presidente Maria Fernanda disse que 220 
sempre trabalhou de maneira imparcial, passou a abrir a pauta para todos de 221 
maneira democrática, e que inclusive antes de lançar sua candidatura 222 
conversou com a Edna para que ela que fosse a candidata a presidente, mas 223 
a mesma não tinha disponibilidade. O conselheiro Mario questionou se as 224 
propostas serão deliberadas, e foi respondido que os membros presentes 225 
decidem se querem deliberar em outra reunião extraordinária ou não. O 226 
conselheiro Mario - ACE disse que devem deliberar já, pois foi tudo 227 
explicado, e não dá para ficar empurrando com a barriga, entende que as 228 
propostas apresentadas são super válidas e visam fortalecer o COMTUR 229 
manifesta sue voto favorável, e as das AHP uma não tem nem cabimento 230 
quanto a questão dos eventos, e as outras duas é contra tudo o que temos 231 
trabalhado, para tentar podar, travar futuramente o conselho, manifesta seu 232 
voto contrário. O conselheiro Pedro – CRECI disse que realmente tem que 233 
ser dado andamento sem entraves, pois os conselheiros têm que ter 234 
responsabilidade e estarem presentes, e está de acordo com a fala do 235 
conselheiro Mario para dar seguimento na votação, aprovando a proposta e 236 
vota contrário à proposta da AHP. O conselheiro Sandro – SEURB votou 237 
favorável à proposta da Setur e contrário à proposta da AHP. O conselheiro 238 
Ricardo – FUNDACC disse que segue o mesmo raciocínio dos demais 239 
conselheiros e está de acordo com a mudança do Decreto mediante as 240 
propostas apresentadas. O Conselheiro Alexandre – Receptivo e Guias 241 
Turísticos também concorda com mudança do Regimento e contrário a 242 
proposta da AHP. A Conselheira Alessandra – SEMOP disse que está 243 
aprovada a minuta de alteração que foi pensada no crescimento do 244 
COMTUR, e reprovado o Ofício da Associação.  A Conselheira Edna – 245 
Caraguá Shopping aprova a proposta apresentada pela Secretaria de 246 



                                                                                                
Turismo e desconsidera as sugestões da AHP. Finalizando a votação a 247 
Conselheira Carmem agradece o apoio de todos na alteração que visa o 248 
interesse no crescimento do Turismo e fortalecimento do COMTUR. 249 
Informa que a minuta aprovada será encaminhada à SAJUR e somente após 250 
será feito novo Decreto após indicações com os seguimentos e aprovação 251 
do COMTUR. A Presidente Sra. Maria Fernanda declara a minuta 252 
apresentada aprovada por unanimidade e a proposta da AHP foi reprovada 253 
por unanimidade. A Carmem pediu licença para explicar aos conselheiros a 254 
questão da FEMAAC, do projeto de lei que regulamenta a mesma e toda a 255 
situação atual. Os conselheiros entenderam a situação e apoiam a SETUR, 256 
e ficou decidido que o Projeto de Lei que já está na Câmara será 257 
encaminhado em anexo para os mesmos. Nada mais havendo a tratar, se 258 
encerra os trabalhos às 17h49min, lavrando a ata juntamente com Carmem 259 
Luiza (conselheira suplente da SETUR), que secretariou a reunião de forma 260 
extraordinária, pois a Sra. Gláucia Costa Fernandes, por motivos de 261 
trabalhos externos relativos ao “Caraguá A Gosto”, não pôde estar 262 
presente. Assim que lida e achada conforme, a ata há de ser assinada pela 263 
presidente e a secretária executiva, conforme regimento interno.   264 
Caraguatatuba, oito de junho de dois mil e vinte e dois.  265 
 266 
Maria Fernanda Gonçalves Galter Reis   Gláucia Costa Fernandes  267 
                     Presidente                           Secretária Executiva 268 


