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DADOS GERAIS 

Data: 19/01/2018 Local: AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Fabiana Oliveira PM Guarujá 

José Carlos de Oliveira PM Itanhaém 

Eduardo Monteiro Ribas  PM Peruíbe 

Wânia Mendes Seixas PM Santos 

Henrique Marques Jr PM São Vicente 

Maurício Petiz Secretaria de Estado de Turismo 

Convidados:  

Helio Vieira AGEM 

Julio Penin AGEM/CONDESB 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Ricardo Pereira PM Bertioga 

Antonio Martins Ribeiro PM Cubatão 

Edson dos Santos  PM Guarujá 

Thaís Margarido PM Guarujá 

Kátia Doenz PM Itanhaém 

Emerson Mello PM Mongaguá 

Marcelo Vallejo Fachada PM Santos 

Adalberto Nascimento dos Santos Secretaria de Estado de Turismo 

Ana Paula do Val SESC Santos 

Juliana Clabunde dos Santos SESC Santos 

Maracelia Ramos Teixeira SESC Santos 

Pauta divulgada em:  
11/01/2018 

Reunião iniciada às:  
10h00 

Término da Reunião às:  
12h07 

 

OBJETIVOS 

Item I - Projeto de Mapeamento Sócio Cultural da Baixada Santista e Vale do Ribeira - 
Ana Paula do Val/SESC; 
Item II - Apresentação da Conclusão do Estudo do Roteiro Náutico Metropolitano - Thais 
Margarido/Secretaria de Turismo de Guarujá; 

Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Praia Grande e São Vicente 
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Educação, Cultura, Meio Ambiente, Transportes 
Metropolitanos, Logística e Transportes e Emprego e Relações do Trabalho 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática Mauricio Petiz 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Turismo N 001/2018 
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e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Mapeamento 

. Apresentação Maracélia do Sesc; 

. Característica principal do mapeamento; 

. Apresentou Ana do Val que é consultora do Sesc e coordena o mapeamento; 

. 2a. Experiência do Sesc; 

. Helio agradeceu a parceria do Sesc, visualizar as possibilidades que esta CT tem 

colaborando com o Plano de Turismo; 

. Estão trabalhando na Ct Habitação de forma parecida 

. Ana Paula fez breve histórico da sua trajetória, que vem de planejamento urbano, 

Ministério das Cidades, Hermínia Maricato, trabalho com conjuntos habitacionais; 

. Atuou por municipios ligando cultura ao território; 

. Atualmente é professora e apresentou seu currículo; 

. Colocou sobre mapeamentos com instrumentos de formação de políticas públicas; 

. Como foi trabalhado no Sesc Sto. Amaro,  resultando num censo cultural; 

. Até hoje esse mapeamento é um marco; 

. Colocou que o Sesc está fazendo o mapeamento para poder criar ações nas 

regiões que estão inseridos/atuações; 

. Trabalhar o mapeamento de forma regional; 

. Potencial turístico; 

. Desenvolvimento local; 

. Turismo comunitário; 

. Apresentaram essa proposta na CT Cultura, em dezembro 2017; 

. Ampliação do recorte territorial; 

. Estão pensando em construir Grupo de Trabalho responsável pela definição das 

diretrizes do mapeamento; 

. Traduzir para um instrumental, que tipo de instrumental será utilizado; 

. Instrumento efetivo de apoio na elaboração de politicas; 

. Mobilização de técnicos, gestores públicos, pessoas que trabalham nas áreas de 

arte, cultura e turismo; 

. Projeto participativo, porque é de interesse de todos; 

. É um trabalho de uma dimensão que precisa ser pública; 

. Criação de plataforma; 

. A ideia do Grupo de Trabalho é para definir o instrumental e ir para a segunda 

etapa do projeto que é de formação e qualificação de agentes e pesquisadores 

visando ir a campo para coleta das informações; 

. Maracélia informou que o foco é no desenvolvimento local; 
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. A importância do conhecimento das pessoas; 

. Adesão de gestores; 

. Fizeram duas reuniões com o grupo, sem adesão dos municípios; 

. Objetivos; 

. Importância das redes 

. Ribas colocou sobre reunião agendada para o dia 29/01, não teve conhecimento 

da proposta do projeto; 

. Estão indo aos municípios fazendo reuniões; 

. Estão no momento de ir aos municipios; 

. Ja foram em Cubatão onde se reuniram com os Secretários de Turismo, Cultura, 

Meio Ambiente e Educação e também com o Conselho Municipal; 

. Importância da mobilização; 

. Contrapartida do município é disponibilizar um técnico para acompanhar e 

participar da construção do grupo de trabalho nos encontros mensais; 

. Espaço oportuno para trabalhar em rede entre os municípios e instituições; 

. Os pesquisadores serão remunerados durante a formação e a coleta de dados; 

. O representante de Bertioga perguntou quanto tempo levará o projeto; 

. Já realizaram duas reuniões; 

. O grupo irá ajudar a escolher os pesquisadores; 

. Monitoramento; 

. Ele é o mentor do processo; 

. Helio ressaltou que a legislação reforça a governança metropolitana, base de 

índices/dados, convênio   com a Emplasa para a criação de sistema de plataforma 

georeferenciada; 

. O representante de Bertioga colocou a importância de se deixar bem claro que o 

Sesc é o coordenador do projeto, contratações serão feitas pelo Sesc, seleção 

cega; 

. Juliana Clabunde colocou que o processo participativo que garante que as decisões 

saiam do próprio processo; 

. É fazer parte; 

. O Coordenador, Mauricio Petiz, agradeceu a Ana do Val pela apresentação e 

colocou a Secretaria de Estado de Turismo e esta Câmara Temática à disposição; 

- Roteiro Náutico Metropolitano 

. Thais, Secretária de Turismo de Guarujá fez um histórico conciso do Projeto sobre 

Potencial Turístico Náutico e ressaltou que a ideia é criar um mapa que saia de 

Bertioga e vá até Peruíbe, um roteiro do setor náutico, demandas; 

. Verbas para estudo técnico e instalação de infraestrutura; 
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. Participação nas reuniões do Fórum Náutico Paulista; 

. Como será direcionado e que as cidades se posicionem; 

. Verbas; 

. Mauricio levantou que em relação as verbas do Dade somente Cubatão não tem; 

. José Carlos, Presidente do Conselho de Turismo de Itanhaém, colocou sobre a 

questão de 15%, a quem ele pertence? 

. Eduardo Ribas trouxe a questão de buscar emenda parlamentar; 

. Wania pedir recursos junto ao Condesb e ao Fórum Náutico; 

. Também foi colocada a questão de levantar as possibilidades e ofertar a eles para 

complementar o estudo; 

. Helio perguntou se há Termo de Referência; 

. Edson participar do Fórum: participam do fórum e de duas câmaras temáticas de 

segurança; 

. Adalberto levantaram que não haviam dados do local onde houve furtos; 

. Thais o que hoje já dá para usar nos municipios; 

. Quais os documentos que o município tem que apresentar; 

. Ofertar o que se tem hoje; 

. Edson informou que precisa de um projeto assinado por Engenheiro Naval, estudo 

de área, licença ambiental; 

. Cubatão melhorar a participação, relato da Polícia Militar; 

. Importância da união dos municípios; 

. Questão da segurança, problema sério; 

. Desassoreamento dos rios; 

. Ribas propôs que os municipios recebam cópia do relatório 

. Atuar no Fórum Náutico de maneira mais focada, Agem solicitar recurso; 

. Marcar reunião com o Chefe de Gabinete da Secretaria de Energia e Mineração e 

Presidente do Fórum Náutico Paulista Castello Branco; 

. Encaminhar o relatório; 

. Wania os empresários se colocaram à disposição, o problema é que não se tem 

segurança; 

. Segurança 

- Adalberto agradeceu ao sr. Rafael Leal por ceder espaço para a Delegacia 

Regional de Turismo, na Setur de Santos; 

- Eduardo Ribas colocou que o Roda Sao Paulo está muito bem, terminará no dia 5 

de março e levantou a questão de se voltar a discussão do selo metropolitano; 

- Petiz disse que entendem a importância do selo e sobre o Roda SP, tiveram 

problemas graves em relação a parada do ônibus, cuidado especial no carnaval; 
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- O representante de Bertioga colocou sobre a questão das embarcações, passeios 

de escuna; 

- Agradeceu em nome da Secretaria o empenho de todas as cidades; 

- Ribas começar com as prefeituras que aderiram; 

- Selo Bertioga aderiu; 

 Petiz e Helio articularão a reunião com o Presidente do Fórum Náutico Paulista 

Castello Branco; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 

Santos, 19 de janeiro de 2018 
 

 
 

MAURÍCIO DA SILVA PETIZ 
Coordenador 

 
 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


