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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
Ata Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Turismo
PROCESSO Nº 60.809/18 – PREGÃO Nº 034/18
07 de Junho de 2018 às 14h
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSULINAS ANALOGAS PARA O
VILLA´L MARE HOTEL (MARESIAS)
ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE DIABETES
ADJUDICAÇÃO
Membros
SR. SECRETÁRIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ABERTURA E JULGAMENTO, ADJUDICO O
ADRIANA BALBO ALGUSTO VENHADOZZI, JUCILEI PEREIRA DA SILVA, ADBAILSON W.M. DOS
CERTAME A EMPRESA:
SANTOS, FLAVIA RAQUEL DE MORAES SILVA, EDUARDO ACIEN RUIZ, AURACY M. FILHO, DAVID
CAMARGO JUNIOR, ANGELO ITAVO NETO, MARIA APARECIDA DE MELO, MARCO PERROTTI,
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO R$ 247.408,00
(DUZENTOS E QUARENTA E
ROBERTO IBRAHIM, MAURICIO TEDESCO, RODRIGO ALVES COSTA, REGINA AMALIA DA SILVA,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
SETE MIL, QUATROCENTOS E
CELSO GERBAILE, MARIA LUIZA MONTELEONE, EDUARDO CIMINO CARVALHO, FREDERICO
LTDA.
OITO REAIS)
MAZZUCCA, ROGÉRIO BARROSO.
DATA: 05/06/18
FERNANDO DOS SANTOS CAMPANHER
Convidados
PREGOEIRO
FELIPE AUGUSTO ( PREFEITO MUNICIPAL ), MUNIRA GUEDES, NEI BROTO, ROQUE D.,
HOMOLOGAÇÃO
ALESSANDRA S., BRUNA C., MARINA VELTMAN, NIUARA TEDESCO, ALEXANDRE CASTRO, SILAS
ACOLHENDO O JULGAMENTO PROCEDIDO PELO PREGOEIRO, HOMOLOGO, NOS TERMOS DO
WERNER, LINA UMINO, CARMEN SILVA, RAQUEL C., ADRIA FERRATT, DUARTE, VALTER
INCISO VI DO ARTIGO 43, DA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS
FERNANDES, THIAGO B. , FABRICIO D., PEDRO S., HERIBERTO QUEIROZ, KATHIANE ARAUJO,
ALTERAÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.883/94, ESSE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO À
EDSON LOBATO, CRISTIANO TEIXEIRA, EDUARDO T., CECILIA DE TOLEDO, MARIA MAGDALENA,
EMPRESA:
ANNE FARIA, ANDRESSA TEIXEIRA, MAURO MOREIRA, IVAN B., XENIA L., CELSO MORAES,
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO R$ 247.408,00
(DUZENTOS E QUARENTA E
EUNICE BOURROUL, FABIANA MEDIOLI.
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
SETE MIL, QUATROCENTOS E
OITO REAIS)
Pauta:
DATA: 05/06/18
APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS - DADETUR
LUIZ CARLOS BIONDI
Primeiramente o Sr. Presidente Eduardo Cimino Carvalho agradece a presença de todos para mais uma
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
reunião do Conselho Municipal de Turismo, e ao Sr. Marco Perrotti, proprietário do Villa´l Mare Hotel, que
cedeu o espaço para a realização da reunião do Conselho. Agradece em especial a presença do Sr.
Prefeito Felipe Augusto, Sr. Eduardo chama para compor a mesa o Sr. Prefeito Felipe Augusto, Sra.
Extrato do Contrato Administrativo N.º 2018SEDUC058
Adriana Augusto e Sra. Niuara Tedesco. O Sr. Prefeito pede aos conselheiros que coloque as dificuldades
Contratada: Lemam Construções e Comércio Ltda.
enfrentadas e suas necessidades para o bom andamento do COMTUR. Sr. Rodrigo Alves, Roberto
Contratante: Município de São Sebastião.
Ibrahim, Maria Aparecida, Amália Regina,e o Sr. Marco Perrotti e a pedido do Sr. Prefeito antes de
Objeto: Prestação de serviços de construção de ginásio poliesportivo da Escola Municipal da Topolândia,
iniciarem as colocações pede que todos da secretaria da administração se apresentem, Sr. Prefeito pede
com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.
para compor a mesa o Sr. Olivo Balutti presidente da associação comercial. Sr. Eduardo Cimino carvalho
Prazo: 12 (doze) meses.
fala da importância e as significantes ações da atual administração, afirmando que nunca viu
Concorrência: 005/17
anteriormente tantos investimentos na área do turismo e demais secretarias, fala também que está
Valor: R$ 2.861.714,68 (dois milhões, oitocentos e sessenta e um mil, setecentos e quatorze reais e
passando a função para novos atores na associação comercial. Parabenizando o Sr. Balutti por tanta
sessenta e oito centavos)
competência de administração. Enfatiza a presença do prefeito como vital importância para os
Data: 18/05/2018
empresários e para o poder público. Parabeniza também a secretária Adriana Balbo pelo grande trabalho
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Luciano Benedito pela contratada
à frente da Secretaria de Turismo. Sr. Roberto inicia sua fala da falta de reuniões de projetos turísticos na
nova administração do Sr. Eduardo. Uma vez que somente na gestão do Sr. Edson Pavão como
presidente do COMTUR aconteciam. Entretanto mesmo os projetos elaborados não deram continuidades
Extrato do Termo Aditivo n°03 ao Contrato Administrativo –2016SESAU040– Processo n.º 60.294/16
e também sobre as outras pendências como as reuniões que eram decididas em atas, acontecerem
Locadora: Mattos e Ribeiro Holding LTDA
mensalmente, agora acontece sem acordo de todos a cada dois meses. Lembra a todos da rota dos
Locatário: Município de São Sebastião.
mirantes sugerida pelo grupo de projetos, que favoreceria ao turismo, norte de marketing da comunicação.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original.
Informa que a média da ocupação hoteleira e de 17 a 30%, a intenção do COMTUR é aumentar o número
Dispensa Por Justificativa: 06/16
de turistas. Salienta que o Sr. Leandro secretário adjunto bravamente com o Ricardo Romero estão
Valor: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
fazendo ações para contribuir para essa valorização do turismo, possibilitando o aumento de turistas
Data: 27/04/2018
durante a semana. Aproveita para citar outros projetos que podem contribuir para o desenvolvimento a
Assinam: Felipe Augusto pelo locatário e Josué Mattos pela locadora.
exemplo de congressos. Critica a legitimidade do trabalho e cita o regimento interno que até a data ainda
não foi respondido se foi aprovado. Sra. Maria Luiza questiona também sobre os projetos que foram
aprovados pelo DADE em reuniões anteriores. Sr. Roberto pede que os membros participem das decisões
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
e não seja cobrado apenas no momento de votação. Sr. Marco Perrotti (pai), fala que alguns anos atrás
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – 61/2018
a SOMAR pagava para alguns “maresianos” para fazer a limpeza da praia de maresias com verba da
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 47/2017
rendas dos portais. Como não acontece mais, a praia hoje é suja, precisamos de um turismo praia e sol
PROCESSO Nº. 61.641/2017
e areia limpa também. Também fala da praça de maresias onde deveria acontecer a praça de eventos e
CONTRATADA: ARC' COMERCIO CONST. E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
hoje é uma praça de mendigos, usuários de drogas e outras ações, questiona o que podemos oferecer
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
ao nosso turista, a praça precisa de segurança, iluminação e estrutura em geral. Pede ao prefeito praça
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO SISTEMA VIÁRIO
e areia limpa. Sr. Edson Lobato solicita ao Sr. Prefeito em participar da minuta da lei do ecoturismo, não
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
somente pela ONG mas também pelo trade devido a importância dessa minuta. E aproveita a fala do
PRAZO: 24 MESES
marcos (pai) e fala sobre a ASCAM, sugere que as publicidades e eventos que acontecem na praia seja
VALOR: R$ 5.500.000,00(CINCO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS)
voltada para as entidades que cuidam da praia no dia a dia, ou seja repassada verba para apoiar projetos,
DATA: 05/06/2018
não somente limpeza mas também divulgação, animais na praia e outras, neste caso é saúde pública, a
ASSINAM: FELIPE AUGUSTO PELO MUNICIPIO E AYRTON CAMANHO JÚNIOR PELA CONTRATADA
ASCAM fez um trabalho de abordagem durante o verão e 90% dessas pessoas saíram da praia. Sr. Mauro
(Porangaba camping) fala da epidemia das caixas de som nas praias e recebe várias reclamações de
seus cliente e moradores. Sr. Caio Marcos, diz que sua preocupação é o que está sendo feito para o
PREFITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
turismo e fomentação do turismo, qual planejamento para ajudar o mercado a sair da sazonalidade?
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Sugere o calendário de inverno. Sra. Carmen (Recanto dos Pássaros); as pessoas pensam que a
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
ocupação na região central seja maior que na costa sul, o que deve acontecer é um entrosamento entre
Processo Administrativo: 17111/2017
costa sul e norte, a costa sul segundo seu entendimento é a menina dos olhos da cidade, fala de alguns
Auto: 25725- Multa
grupos fechados e outros em negociação neste período de baixa temporada, são grupos de terceira idade,
Infração Ambiental: Exercer atividade sem autorização do Órgão Municipal Ambiental.
porém ele vem com 50% com jovens ou parentes que acompanham os idosos. Sugere que as reuniões
Local: Passagem P.S Boiçucanga
sejam feitas unindo as duas regiões, concorda com tudo que foi dito mas acredita que algo pode acontecer
Infrator: Claudio Rodrigues de Moraes
agora. A exemplo de guias que possam monitorar grupos nas trilhas e nos atrativos. Sr. Balutti fala da sua
Tendo sido Improfícuos os meios de NOTIFICAR sobre a autuação pessoalmente, dou ciência através da
experiência como empresário, salienta que só haverá investimento se deslumbrar retorno e conhece todas
presente publicação a parte interessada da lavratura do auto de MULTA nº25725, referente ao imóvel
as dificuldades que os empresários atravessam, em questão de turismo salienta que a ACISS tem projetos
localizado no endereço supracitado, conforme estabelecido no artigo 33 inciso II, da Lei 848/92 resultante
desenvolvidos para o Turismo, coloca a ACISS à disposição do trade, para uma parceria que tragam
pela Lei 2256/2013.
resultados. Estudando o destino dos funcionários em suas férias, salienta a importância do trabalho com
Havendo necessidade de maiores informações, solicitá-las junto à Secretaria de Meio Ambiente – Rua
os idosos e volta a salientar que a ACISS de portas abertas. Se coloca como porta voz para fazer o link
Antônio Januário do Nascimento nº 213 – Centro - Divisão de Fiscalização Ambiental.
com o Sr. Prefeito, se coloca à disposição. Sra. Marina Veltiman fala que foi um divisor de água o material
Flávio C. Carvalho
de divulgação e comunicação fala que a prefeitura está de parabéns. O que precisa alinhar é o COMTUR
Chefe - Fiscalização Ambiental
com o trade e prefeitura. Sr. Ivan diz que falta esclarecer qual o papel de cada um, se o poder público faz
Auracy Mansano Filho
seu papel o privado estará sempre junto. Sr. Prefeito usa a palavra para falar sobre todo o material gráfico
Secretário Adjunto de Meio Ambiente
e vídeos criados pela administração ao longo dos um ano e meio de gestão, pede que seja entregue a
todos os presentes o material já criado, salienta que a cidade e todo o material dos hoteleiros são levados
para todas as feiras, argentina, Alemanha, china e outros paises. Pede para que todos os hoteleiros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
passem para a Secretaria Adriana os seus tarifários para a elaboração do novo tarifário. Sr. Prefeito pede
EXTRATO
a Secretaria Adriana Augusto participe de todas as possíveis reuniões do conselho e que segundo seu
O Município de São Sebastião, em atendimento ao disposto no § 1º, art. 32, da Lei Federal nº 13.019/2014,
entendimento, apesar de ser reunião do conselho, as reuniões devem acontecer no mínimo mensalmente.
informa que foi autorizada, através do Processo 002609/2018, a inexigibilidade de chamamento público
Respondendo aos questionamentos, sobre os projetos do COMTUR que não tiveram andamento, inicia
n. 22/2018, prevista no inciso II do artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014, à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
falando sobre os projetos do dade que tiveram investimentos altíssimos, que não foram realizados (adm.
MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALFRIDO MACIEL MONTEIRO, CNPJ:
Anterior), orla de boiçuanga por exemplo, 1.906.000,00 e parte foi concluído obra da mãe Bernarda, orla
60.337.314/0001-30 para celebração de parceria por meio de termo de colaboração, e, nesse sentido
da enseada, reubanização do centro histórico, entre outros todos já pagos. Mais de 10.000,000,00 (dez
torna público o extrato de justificativa da Secretaria Municipal de Educação, parte integrante do Processo
milhões) e somente 3.000,000,00 (trez milhões) foram auferido por perícia judicial como utilizados. A
002609/2018, consoante o § 1º do artigo 32 da Lei Federal nº 13.019/2014, a qual fundamenta a
administração teve que devolver mais de 13.000,000,00 (treze milhões) no ano de 2017 devido as ações
celebração direta da parceria com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL
da administração anteriores com os valores recebidos anteriormente. Ou seja devolver dinheiro para
PROFESSOR WALFRIDO MACIEL MONTEIRO objetivando a integração família/escola/comunidade na
conseguir novos recursos. Durante dois dias o prefeito e a equipe do DADE passaram corrigindo os
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALFRIDO MACIEL
processos pendentes junto ao órgão, para não perder os recursos dos próximos anos. O tempo não foi
MONTEIRO, cujo teor pode ser consultado no site www.saosebastiao.sp.gov.br, link
hábil para fazer todo o projeto para apresentar ao DADE com as planilhas arquitetônicas para serem
“licitações”/inexigibilidade, ou diretamente na Secretaria de Educação, sito à Rua Mansueto Pierotti, 391,
aprovados, neste caso para não perder os recursos, passa então a apresentar as ações tomada: foi feito
2º andar, Centro, São Sebastião/SP. Na forma do § 2º do artigo 32 da Lei Federal nº 13.019/2014, fica
o PDT, registrado no DADE, e foi apresentado ao COMTUR em audiência pública, pavimentação da Av.
aberto o prazo de 05 (cinco) dias para eventual impugnação, que deverá ser encaminhada ao e-mail
Magno Passos Bitencourt primeira fase 2017, pavimentação e urbanização da rua bacuris e av. Manoel
convenio.seduc@saosebastiao.sp.gov.br
Rebello filho ( bora bora) 2018, reurbanização da orla de Boiçucanga 2018, Sr. Prefeito pede ao Sr.
São Sebastião, 06 de junho de 2018.
Leandro Saadi que agende uma ida até a cachoeira do ribeirão do itu e demais trilhas para conhecimento
Vivian Monteiro Augusto
dos conselheiros. Entrega ao Sr. Edson lobato minuta da lei do ecoturismo. Fala do portal da costa norte
Secretária Municipal de Educação
“instalado” erroneamente a mais de um km e meio fora do local destinado. Portais ficam temporariamente
suspensos mediante o exposto. Ponto de ônibus que serão substituídos, sairão os principais pontos
instalados de madeiras e concretos, para colocação de pontos modernos. Fala do SICONV referente a
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17 projetos enviados. Apresenta mirantes, como o de Barequeçaba que está mais adiantado, a DERSA
reconstituirá toda a capa do morro do mirante e no dia 14 em conjunto com o Dersa será assinada a
parceria. Maior programa de recuperação de capa de todos os tempos na região. O mirante será
provavelmente criado com recursos dos cofres públicos. Ponte de barra do una, identificado pelo
ministério público as indenizações não poderiam ser pagas, nunca foram regularizada a situação da área.
Entre outra ações a gestão das praias são de responsabilidade da prefeitura. Respondendo ao
questionamento do Sr. Marco Perroti, esclarece que legalmente não se pode direcionar verba para
empresa privada, a exemplo da SOMAR. Fala do wqs 3000 foi realizado na praia de maresias, quanto a
instalação de banheiro público, fica inviável sua instalação. Juquehy criar um espaço cultural. Se for criado
uma área para o campo de futebol o Sr. Prefeito se compromete a criação sugerida do espaço multi
cultural em Camburi. Regimento interno que foi elaborado pelo COMTUR, foi feito apenas uma elaboração
segundo o prefeito, o calendário turístico é aprovado pela câmara e não pode ser aprovado pelo COMTUR
e sim sugerido. Foi entregue aos membros do conselho após o retorno do jurídico para ser analisada e
posteriormente enviada a prefeitura para assinatura. O Sr. Prefeito explana todas as ações de
manutenção e limpeza da praça de maresias, quanto ao andarilho e mendigos não há lei que permita uma
ação contra o mesmo. Quanto à segurança hoje tem 250 câmeras funcionando no município e até o final
do ano serão mais de mil câmeras pela ação delegada. Animais na praça é um problema, onde viaturas
da zoonose foram atacadas e tombadas por donos de cães. Aproveita para passar o vídeo promocional
da cidade. Fala das diversas feiras onde a cidade esteve presentes, feiras nacionais e internacionais.
Eventos realizados nas praias a exemplo dos casamentos, estimativa de mais de 400 casamentos
realizados na cidade ao longo do ano. Entre os vídeos apresentados destaque para o Home Port, adotado
pelo governo como a principal projeto de turismo de passageiro do pais. Sr. Prefeito esclarece que o
COMTUR deve contribuir enviando projeto com todos o corpo necessário para ser executado. Sra. Lisa
esclarece que os projetos apresentados já foram discutidos no conselho anteriormente em gestão anterior
e foi aprovado. Sr. Prefeito fala da dificuldade de tentar colocar em pratica tudo que deseja. O projeto da
estrada do bora bora foi utilizado um projeto que se perderia a verba, daí sua aplicação. Sugere que o
conselho escolha um projeto para ser apresentado e em conjunto com a secretaria possa ser realizado
para o ano de 2019. Após todas colocações, foi aberto pelo Sr. Presidente os projetos em votação, neste
momento o Sr. Roberto Ibrahim representante do segmento de hotéis e pousadas, anuncia sua retirada
do conselho, pedindo seu desligamento como titular do segmento hotéis e pousadas. Aceita sua renúncia,
foi iniciada a votação PARA OS PROJETOS: da segunda fase da estrada do bora borá (Pavimentação e
Urbanização da Rua dos Bacuris e Av. Manoel Rebello Filho) orçado em, R$ 3.127,657,64 (três milhões
cento e vinte e sete mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e o projeto de
reurbanização da orla de Boiçucanga (pç. Pôr do sol) no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).
Votaram a favor dos dois projetos: ADRIANA BALBO AUGUSTO, ADBAILSON DOS SANTOS, FLAVIA
RAQUEL, EDUARDO ACIEN RUIZ, DAVID CAMARGO, ANGELO NETO, MARIA APARECIDA DE
MELLO, MARCO PERROTTI, CELSO GEBAILE, MARIA LUIZA MONTELEONE, FREDERICO
MAZZUCCA. Votou a favor do projeto da ORLA DE BOIÇUCANGA o Sr. MAURICIO TEDESCO votando
contra o projeto da PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO BORA BORA. O Sr. RODRIGO ALVES, votou
contra os dois projetos (pavimentação do borá borá e orla de Boiçucanga). Sendo assim, por maioria dos
votos fica aprovado os projetos a serem encaminhados para o DADETUR pelo poder público municipal.
E se dá por encerrada a reunião.
Eduardo Cimino Carvalho
Presidente
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