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ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE  LICITAÇÃO 

Nos termos do parecer jurídico, bem como informações constantes no procedimento licitatório nº 60.856/17, 

referente a inexigibilidade nº 50/17, para credenciamento da rede hoteleira para JORI – Jogos Regionais do idoso, a 
serem sediados no município de São Sebastião, nos termos do Caput do artigo 25 da Lei 866/93, atendido ao 

disposto no parágrafo único do artigo 26 do mesmo diploma, RATIFICO O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO. Em consequência, emite-se um Edital de chamamento público para credenciamento da rede 

hoteleira e posteriormente convoque-se as empresas interessadas, para assinatura do Termo de Contrato, nos termos 
do artigo 64, do citado diploma legal.   
São Sebastião, 17 de julho de 2017. 
DANIEL CESAR AUGUSTO 
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
 

Ata 33ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo 

05 de Julho de 2017 – 14h 
VISTABELA HOTE - BAREQUEÇABA 

Conselheiros / Convidados: 

Eduardo Cimino (Presidente), Adriana Balbo ( Secretária de Turismo), Jucilei Pereira da Silva (SECTUR), Maria 
Luiza Monteleone (Ecoturismo/Agências), Angelo Itavo Neto (SEGOV), Mauricio Tedesco (Hotéis e Pousadas), 

Rogéster A. A. Junior (SEFAZ), , André Batelochi (SAJUR), Regina Amalia (Restaurantes), João Alfredo Andreóli  
( Universo Marinho ), Wilson Costa Junior (OAB), Juarina B. Boscolo (SAJUR), Regiane Fraga (Pousada 

Larimor), Eduardo B. Sossri (Barequeçaba Praia Hotel), Renata Pavão (Ilha de Toque Toque Boutique Hotel), 

Edson Costamilan Pavão (Ilha de Toque Toque Boutique Hotel), Suzana Lima (Ilha de Toque Toque Boutique 
Hotel), Pedro S. Duarte (Pousada Canto Verde), Dayvison Chagas (Brows Boraceia), Lindomar dos Santos 

(Nicinito Artesanato), Carla Dombrady (Conveniencia Barequeçaba), Tatiana Rodrigues (Expo Negócios Litoral), 

Cristina Novaes (Conceito Brazil), Kristine Sorensen (Pris Hotel), Stefano Lacialamella (Pris Hotel), Luciana 
Almeida Gomes, Marcelo dos Santos (Pousada Mardeny), Denise Andreosi Santos (Pousada Mardeny), Fabio Vara 

(Valentina Praia Hotel), Silvio de Angelis Jr. (Fundação Mar), José Antonio Duarte (Pousada Canto Verde), Celso 

Celebaile (Marina Vitória), Adrian Fuhrhasser (Acess/Turismo Nautico), Welson Rancarati (O Guia das Praias), 
Thais Simões (SEGOV), Vinicius Andrade da Silva (Conceito Brazil), Julia Margarido (Conceito Brasil), Cesar 

Arnaldo Zimmer (Gabinete/Prefeito), Marco C Perrotti Jr. (Villa’l Mare Hotel), Rodrigo A. Costa (Restaurantes), 

Cristiano T. Ribeiro (Secretario Adjunto Turismo), Natalia Porcari Gerciano (APHM), Marina Vectman 
(DRNL/APHM/Rede Beach), Jairo Cossani (Vistabela Hotel), Niuara Ledence (APHM) 

Sr. Edson Pavão, Presidente do COMTUR, inicia os trabalhos da 33ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 

Turismo, agradecendo o espaço gentilmente cedido pelo Sr. Jairo, Gerente do Vistabela Hotel para a realização do 
evento, e apresentou a pauta da reunião:  

Posse do novo Presidente do COMTUR 

Apresentação da nova Secretária de Turismo 
PDT 

Regimento Interno – Decreto 

Outros 
Seguindo a ordem apresentada como pauta, inicialmente fala sobre o seu afastamento como Secretário de Turismo, 

enfatizando como decisão pessoal, haja vista que devido suas atribuições à frente da pasta, o afastava de suas 

empresas e também de sua família. Agradeceu a todos pela parceria e apoio durante os seis meses que permaneceu 
como Secretário e que se coloca a disposição para continuar contribuindo com o Conselho de Turismo (COMTUR), 

solicita que a atual secretária continue com o planejamento aprovado pelo Conselho, bem como a importância do 

Portal de Turismo e Facebook, o que não foi possível durante os seis meses desenvolver como deveria, mas 
sabendo da sua importância. Neste momento da posse ao novo Presidente do Conselho Municipal de Turismo ao Sr. 

Eduardo Cimino, “ recebi de suas mãos e devolvo à sua mãos” diz o Sr. Edson Pavão. O novo Presidente, inicia sua 

fala agradecendo o apoio e a confiança de todos e em especial ao Sr. Prefeito Felipe Augusto por acreditar em seu 

trabalho e o nomear por meio de uma lista tríplice. Usa o termo “ de volta para o futuro” para salientar  a esperança 

de todo em desenvolver o potencial turístico da cidade, diz da importância da união entre o conselho e o poder 

público, a exemplo da parceria que desenvolve com o COMTUR de Campos do Jordão, onde também possui 
empreendimento hoteleiro, membro do Conselho Municipal de Turismo da cidade. Sr. Cimino, fala dos seus 

antecessores como presidente ( Neno e Adrian) e salienta que aprendeu muito durante os anos em que o Pavão foi 

Presidente, mantendo uma gestão com muito profissionalismo e competência. Dando continuidade à pauta, e 
assumindo as funções de Presidente, solicita ao Secretário Executivo, que apresente a nova Secretaria de Turismo 

da Prefeitura Municipal de São Sebastião, Sr. Jucilei, inicia agradecendo a honra parabeniza ao novo Presidente se 

dizendo agradecido por ter trabalhado com o Sr. Edson Pavão, tanto na Secretaria de Turismo como no COMTUR, 
a forma que foi recebido pelo mesmo, o considerando um grande profissional e dá as boas-vindas a nova Secretária 

de Turismo Adriana Balbo ( Tutu ), parabenizando e desejando lhe muito sucesso na trajetória como Secretária de 

Turismo e membro do Conselho Municipal de Turismo. Sra. Adriana agradece o apoio e a oportunidade dada pelo 
Sr. Prefeito, de estar á frente da pasta do Turismo, bem como da Fundação Cultural (cultura), enfatiza que o fato de 

ser irmã do Prefeito a torna mais cobrada em suas ações, pois além da obrigação de fazer um bom trabalho para o 

município, tem a obrigação de honrar seu irmão e família. Neste momento apresenta o Sr, Cesar Zimmer (Chefe de 
Gabinete), que em nome do Sr. Prefeito Felipe Augusto, afirma a parceria entre o Poder Público e o COMTUR, 

agradece ao Sr. Edson Pavão pelo trabalho desenvolvido no Conselho e Secretaria de Turismo. O Presidente solicita 

novamente ao Secretário Executivo que explane sobre o Regimento Interno do COMTUR, o qual esclarece que o 
Regimento Interno atual é o firmado por meio de Decreto no ano de 2000, tem como composição para a diretoria do 

Conselho apenas PRESIDENTE e SECRETÁRIO EXECUTIVO, entretanto de acordo com a Ata do conselho de 
abril de 2012, foi criada uma comissão para a reformulação do Regimento Interno e aprovado por unanimidade e 

sem alteração. Entretanto o mesmo nunca foi enviado ao Governo (PMSS) para que fosse oficializado por meio de 

Decreto como sugere a Lei que regulamenta o COMTUR. O Sr. Jucilei, passa a palavra ao Sr. Cesar Zimer que 
confirma o atual cenário sobre o regimento do conselho, sugerindo que não aconteça a eleição do Vice-presidente 

como pretendido, somente após o Decreto do novo Regimento, sugerindo também a criação de uma comissão para 

analisar o regimento e propor alterações se necessária. Sr. Eduardo, esclarece que durante gestões anteriores, era 

muito dificultoso os trabalhos do conselho, que por ser apenas consultivo, tinha pouco apoio da iniciativa privada, 

reuniões com baixo numero de participantes, o que não estimulava muitas vezes as ações devidas, cenário 

totalmente diferente nos dias de hoje, principalmente pelo fato do Conselho ser Deliberativo. Sr. Cimino pede que 
os membros manifestem o interesse de compor a comissão que estudara o novo Regimento Interno, para tanto após 

indicações, fica determinado para compor a COMISSÃO DO REGIMENTO INTERNO, os Srs; Edson Pavão, 

Adrian Fuhrhausser, Regina Amalia, Niuara Tedesco e Eduardo Cimino. Será encaminhado para o grupo, o 
Regimento Interno alterado em 2012 para conhecimento e avaliação. Em continuidade a pauta da reunião, a Sra. 

Adriana Balbo, esclarece que o Plano Diretor de Turismo-PDT, continua em processo de abertura de licitação, e 

que o poder público está consciente do prazo que encurta a cada dia, porém surgem novas oportunidade de 
elaboração por meio de verba do tesouro, haja vista que a última proposta (Fei/Usp) poderá demorar mais que o 

esperado. Apresentando novos temas a ser discutido como pauta, adriana fala da importância do empresariado local 

criar uma folheteria específica e única se possível com tarifário a ser distriuida em conjunto a folheteria 
institucional que esta em processo de criação, nas feiras nacionais e internacionais de turismo e nos CITs 

espalhados pela cidade (Centro, Maresias, Boiçucanga, Camburi e Juquehy), para tanto apresenta o Sr. Eriberto 

Queiroz, funcionário da Secretaria de Turismo, que esta com a responsabilidade de angariar junto ao empresário 
local suas folheterias e ou outros materiais usados para sua divulgação, solicita que todos encaminhe tudo que poder 

em relação a material de divulgação. Sr. Nelson roncarati, afirma que possui um material usado há alguns anos atrás 

que poderia servir como base para a folheteria única do empresariado, e numa parceria com o Sr. Eriberto, 
receberão as informações dos empreendedores, se compromete a formatar a folheteria, para tanto ira enviar a todos 

um boneco onde o espaço já formatado devera ser preenchido com suas informações de cada estabelecimento. Sr. 

Cimino passa a palavra para o Sr. Fabio Aranha (CIP), esclarecendo que hoje esta à frente da Secretaria de 
Educação, porém durante sua permanecia na ACISS, desenvolveu um grande trabalho a exemplo do qual realiza na  

Secretaria, o Sr. Fabio Aranha, apresenta cursos que estão abertos no CIP - Centro Integrado Profissionalizante, a 

exemplo de Camareira, atendimento e garçom ( 30 vagas cada), entre outros programados, pede a colaboração e o 
apoio da hotelaria, para a realização do curso/ treinamento de camareira, para que alguém possa oferecer o espaço 

de seu empreendimento, permitindo assim que durante o curso o aluno possa ter contato com a prática e a vivencia 

diária de um hotel, salienta também que para o mês de agosto esta programado aproximadamente 76 cursos 
diferentes do SENAC e 04 do SENAI.Sr. Adrian oferece seu espaço, porém salienta que não há cobertura no local, 

necessitando assim de colocação de Tenda no local. Sra. Cristina (Conceito Brasil) também oferece um espaço para 

a realização dos curso, Adriana fala da importância desses curso profissionalizante. Fica sugerido também a 

possibilidade de ser utilizado mais de um empreendimento (hotel\pousada) na mesma praia, haja vista que o curso 
terá duração longa para um mesmo hotel abraçar todo tempo necessário. Sr. Eduardo Cimino faz a leitura dos 

empreendimentos hoteleiros cadastrados no CADASTUR e manifesta a importância de tal registro, apenas trinta e 

quatro estabelecimentos estão cadastrados. Sra. Adriana fala do Jogos Regionais dos Idosos (JORI) que se realizara 
em nosso município entre os dias 09 e 13 de agosto, onde aproximadamente quarenta e cinco delegações com a 

média de dois mil e quinhentos atletas estarão competindo no município. Passa a palavra para o Sr. Pavão que fala 

sobre o filme que esta sendo elaborado para “vender” a imagem do município em feiras nacionais e internacionais, 
pavão esclarece que serão vídeos curtos com aproximadamente quatro minutos e outros com um ou dois minutos, a 

parceira com o Sr. Erik Nagata já esta acontecendo. Eunice salienta que estes vídeos mostrarão a beleza de nossa 

cidade. Eunice explana sobre o trade & CVC, uma parceria para aqueles que queiram participar, eles estarão na 
SECTUR para atender aos hoteleiros. Fala também que aproximadamente vinte jornalistas europeus visitarão a 

região e a cidade hospedará cinco destes para um FANTUR e solicita o apoio dos hoteleiros e demais 

empreendimentos para bem recebe-los (diária e alimentação). Eunice lembra que este ano é o do turismo 
sustentável e a cidade de Ilhabela convidou as cidades para um FORUM. Sra. Regina informa que apresentou à 

Secretaria de Turismo seis projetos por meio de ofícios para serem viabilizados, Sr. Cesar toma a palavra, após 

receber cópia dos ofícios apresentados e diz que infelizmente nem todos os projetos apresentados serão executados 
devido verba para tal execução, porém todos aqueles possíveis serão realizados, se não neste ano, provavelmente 

para os próximos de acordo com as prioridades. Sr. Adrian aproveita para expor que todos os projetos aprovados 

pelo COMTUR para serem encaminhados ao COC, foram aprovados, tendo agora que os respectivos projetos sejam 
elaborados e enviados para o DADE, porém a próxima reunião da entidade será dia 15 de agosto, gerando uma 

necessidade imediata de sua elaboração (projetos), Pavão salienta que os 35% contingenciados também poderão ser 

liberados, Sr. Adrian exalta que outra conquista da administração é o fato de que os projetos pendentes que corria-
se o risco de ter que devolver os valores poderão ser finalizados, caso haja a apresentação desses projetos 

pendentes. Sra. Eunice apresenta a Sra. Tatiana e Cristina da empresa Conceito Brasil, que falam sobre o evento a 
ser realizado em outubro Exponegócio Litoral, feira de empreendedorismo e o segmento de casamento, na praia de 

maresias, a feira é feita para alimentar os negócios na baixa temporada, Cristina salienta a importância dos 

empreendedores enviarem seus funcionários para assistirem as palestras (capacitação de gestores e capacitação 
operacional). Sr. Rodrigo questiona quando a lei que altera a composição do COMTUR será aprovada, Sr. Cesar 

aproveita para esclarecer que a câmara está em recesso e assim que voltar serão retomada as negociação e 

aprovação da lei. Sr. Marco Perrotti fala da venda de hospedagem física que prejudica o mercado em todo os países, 
acredita que deve-se pensar em lei municipal que proíba tal negociação. Sr. Pavão sugere uma comissão para 

estudar a hotelaria irregular. Sr. Eduardo Cimino, não tendo mais assunto a ser discutido encerra a reunião 

agradecendo a todos e os convidando para a próxima reunião agendada para o dia 02 de agosto com local e hora a 
ser definido. 

Eduardo Cimino Carvalho 

Presidente 
 

 

 

Ata 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Turismo 

17 de Julho de 2017 – 14h 

SECTUR  
Conselheiros: 

Eduardo Cimino Carvalho (Presidente), Jucilei Pereira da Silva (SECTUR), Angelo Itavo Neto (SEGOV), 

Divaneide Ribeiro Gomes (SEFAZ), André Batelochi de Araujo (SAJUR), Luis Carlos de Melo Cardim (Esporte), 
Maria Aparecida de Melo ( Câmara Municipal), Mauricio Tedesco (Hotéis e Pousadas), Rodrigo Alves Costa 

(Restaurante), Rogério Luis Santana Barroso (Instituição de Ensino). 

Convidados: 
Nathalia P. Gerciano (APHM), Ivan Boljuver (GUB), Niuara Ledence (APHM), Eunice Bourroul (SECTUR), José 

Antonio Duarte (Pousada Canto Verde), Silvio de Angelis Jr. (Fundação Mar), Edson Costamilan Pavão (Ilha de 

Toque Toque Boutique Hotel), Pedro Renato da Silva (Vereador), Cristiano T. Ribeiro (Secretario Adjunto 
Turismo). 

Sr. Eduardo Cimino Carvalho, Presidente do COMTUR, inicia os trabalhos da 2ª Reunião Extraordinária do 

Conselho Municipal de Turismo do ano de 2017, agradecendo a presença de todos e salienta a importância e a 
necessidade do tema apresentado como único para a pauta da referida reunião: 

PDT – PLANO DIRETOR DE TURISMO 

O Presidente do Conselho Municipal de Turismo esclarece que se faz necessária a colocação do tema para votação 
por parte dos Membros do Conselho, haja vista que o projeto referente ao PDT, orçado em R$ 180.000,00 (cento e 

oitenta mil reais), após sua aprovação pela maioria dos votos, como regulamentado pelo regimento interno da 

entidade, será encaminhado ao Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhoria das Estâncias – COC, 
para aprovação e posterior firmamento do convênio junto ao Departamento de Apoio e Desenvolvimento dos 

Municípios Turísticos – DADETUR. Sra. Niuara, solicita que seja apresentado aos membros do Conselho os 

orçamentos (empresas) que já foram enviados à Secretaria de Turismo para a elaboração do PDT, para   
conhecimento  dos Membros, além da importância de manter informados os conselheiros sobre o andamento do 

processo, tanto de aprovação, quanto de elaboração do PDT. Sr. Eduardo Cimino Carvalho presidente do 

COMTUR, coloca em votação a aprovação do PLANO DIRETOR DE TURISMO – PDT, como projeto a ser 
encaminhado ao DADETUR, visando o desenvolvimento do turismo da cidade de São Sebastião. Salientando que 

terão direito a votos os membros titulares presentes, na ausência do titular, terá direito a voto o seu respectivo 

suplente, portanto tiveram direito a voto os membros: Eduardo Cimino (Associação Comercial), Jucilei P. Silva 
(SECTUR), Divaneide Ribeiro Gomes (Fazenda), Luis Carlos de Melo Cardim (Esporte), Angelo Itavo Neto 

(Governo), André Luiz Batelochi de Araujo (Jurídico), Maria Aparecida de Melo (Câmara Municipal), Mauricio 

Tedesco (Hotéis/Pousadas), Rodrigo Alves Costa (Restaurante), Rogério Luis Santana Barroso (Instituição de 
Ensino). Após manifestação de todos os membros, o mesmo foi aprovado por unanimidade de votos. Fica, portanto 

autorizada a Secretaria de Cultura e Turismo de São Sebastião enviar ao COC, pleito referente ao Plano Diretor de 

Turismo. Não tendo mais assunto a ser discutido, o Sr. Eduardo Cimino Carvalho da por encerrada a reunião. 

Eduardo Cimino Carvalho 

Presidente 
 


