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DADOS GERAIS 

Data: 06/10/2015 Local: Prefeitura de Peruíbe Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: TRABALHO 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Lista de Participantes:  

Emerson dos Santos Lopes PM Guarujá 

Paulo José dos Santos PM Peruíbe 

Eduardo Monteiro Ribas PM Peruíbe 

Celina Linhares Secretaria de Estado de Turismo 

Convidados:  

Ian Rieswick ACEP 

Walcir P. Matias ACIP/ACEP 

Francisco Gomes da Costa Neto AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Thiago Rodrigues Schulzz COMTUR Cubatão 

Armando Campinas Junior PM Cubatão 

Fábio M. Auricchio PM Miracatu 

Valéria B. Miranda PM Mongaguá 

Aline Melevski Marchetti PM Mongaguá 

Ana Laura P. de Araújo PM Peruíbe 

Wilerson R. Fernandes Junior PM Peruíbe 

Alexandre Nunes Affonso 
Santos e Região Convention & Visitors 
Bureau 

Tiago Guedes Santos e Região Convention & Visitors 
Bureau 

Pauta divulgada em: 
30/09/2015 

Reunião iniciada às:  
14h30 

Término da Reunião às:  
16h13 

 

OBJETIVOS 

Item I – Cadastur e Workshop; 
Item II – Sabor de São Paulo; 
Item III – Selo Metropolitano; 
Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Turismo 

N 006/2015 
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 Ausências: 
Municípios:  Bertioga, Itanhaém, Praia Grande, Santos e São Vicente 
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Cultura, Planejamento e Desenvolvimento Regional, 
Meio Ambiente, Logística e Transportes, Emprego e Relações do Trabalho e Transportes 
Metropolitanos. 
Justificativas de ausências:  Secretarias de Estado de Transportes Metropolitanos, de 
Logística e Transportes e das Prefeituras de Santos e Cubatão 
 

 Os trabalhos foram abertos pela sra. Celina Linhares, sendo dispensada a leitura da 
ata da reunião anterior a qual foi aprovada por todos os presentes. 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 
- Cadastur – workshop; 

. Trade turistico é quem faz o turismo; 

. Ações turismo regional, trabalho da Delegacia de Turismo; 

. Comissões se reúnem a cada 15 dias para dar agilidade as reuniões da CT; 

. workshop apresentação das comissões e do Bureau o qual tem feito uma parceria 

muito boa; 

. Cadastur Ministério de Turismo o ano que vem será cobrado, será multado o hotel 

que não estiver cadastrado; 

. workshop está sendo feito em lugar neutron, porque a ideia é mostrar que o trade 

turístico tem a responsabilidade junto com o poder público; 

. Peruíbe, Cubatão, Guarujá e Mongaguá o encontro está para ser marcado, o horário 

fica a cargo da Prefeitura; 

. Em Santos será no dia 15.10, 17 hs, no Museu Pelé; 

. Emerson, epresentante de Guarujá colocou sobre os estabelecimentos obrigatórios 

que necessitam se cadastrar; 

. Alex, do SRVCB que o que determina é o CNPJ; 

. Repreentante de Peruíbe colocou a questão de agências e empresas de transporte 

como agência de turismo - como operadoras de turismo; 

- Sabor de  SP começa quinta-feira, com aula show com chefe de cozinha que será 

padrinho das merendeiras; 

. Necessário fazer inscrição; 

. 15 hs, no Museu Pelé; 
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. Já foram selecionados os restaurantes, quase todos os municípios foram 

contemplados 

. Leitura dos restaurantes e pratos escolhidos para estar participando; 

. Secretário de Estado vai estar presente na quinta-feira, a partir das 15hs; 

- Selo Metropolitano 

. Apresentação pela coordenadora de  Caderno de turismo do Estado de Minas Gerais - 

ABAVE, com vários roteiros com operadoras, telefones, emails; 

. Proposta que seja feito um parecido para a RMBS e que os roteiros sejam elaborados 

pelo trade, com o auxílio das prefeituras; 

. Fazer reunião do grupo para montagem de roteiros 

. Número de ônibus: 3200 passaram em Santos de janeiro a setembro de 2015; 

. Peruíbe e Itanhaém -  média de 600 a 700; 

. Guarujá - média de 800; 

. Proposta que a taxa entre os municípios, dentro do roteiro preestabelecido, seja 

isento; 

. A ideia é dar andamento aos trabalhos com reunião de trabalho com a CT de 

Equalização das Leis com Caráter Metropolitano; 

. Preocupação com o farofeiro; 

. Temor geral que volte ao que aconteceu nos anos 80; 

. Francisco Gomes, da AGEM, levantou a questão de diversificação de roteiros; 

. Comissão se reunirá mais uma vez; 

- Projeto SEBRAE; 

. Verba regional de 300 mil reais; 

. 3 de Agosto foi aberto edital de apresentacao de projetos ao Sebrae; 

. Expectativa de atender  até 15 projetos; 

. Entendimentos do edital: 1 projeto por escritório regional do Sebrae; 

. Edital divide em 6 eixos; 

. Bureau elaborou proposta para os 9 municípios da RMBS; 

. Apresentação Bureau; 

. Priorizar ações de caráter regional; 

. CT apreciou o projeto sem restrições e foi levantada a necessidade de ser 

apresentado ao Condesb para aprovação;; 
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- Feira de Turismo Feirão de Oportunidades da FLY TUR -  1º. Outlet de Turismo no 

Brasil 

. Programa descubra SP, para fora do Estado; 

. Vantagem do outlet do turismo, venda do produto na hora, fomenta o turismo 

naquela hora; 

. Ideia divulgar o Estado fora de SP; 

- Próxima reunião 10/11/15, em Bertioga; 

- Emerson Lopes, de Guarujá, informou sobre o Plano de Turismo, Precesp, curso em 

São José dos Campos, e,  1ºl/12, cada cidade pode indicar 2 representantes  do 

poder público e um da sociedade civil; 

 Nada mais tendo a tratar a reunião foi finalizada. 

 
Santos, 6 de outubro de 2015 

 
 
 
 

CELINA LINHARES 
Coordenação  

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


