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DADOS GERAIS 

Data: 10/11/2015 Local: Prefeitura de Bertioga Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: TRABALHO 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Lista de Participantes:  

Rodrigo Guerreiro PM Bertioga 

Francisco Tico Barbosa PM Cubatão 

Valéria B. Miranda PM Mongaguá 

Edgar Dall’Acqua PM Praia Grande 

Marcia Aguiar PM São Vicente 

Celina Linhares Secretaria de Estado de Turismo 

Convidados:  

Gilson Miguel AGEM/CONDESB 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Isabel Cristina Lima Forte São João – PM Bertioga 

Quirino Alves Carneiro Filho Município Saudável 

Liliana Maniero PM Bertioga 

Itamar Marciano PM Praia Grande 

Gileno Reis de França PM Santos 

Joana Ap. Petrozziello Restaurante Borghese 

Alexandre Nunes Affonso Santos e Região Convention & Visitors Bureau 

Tiago Guedes Santos e Região Convention & Visitors Bureau 

Maurício Petiz Secretaria de Estado de Turismo 

Elyanee Soares R. dos Santos SINHORES 

Salvador Gonçalves Lopes SINHORES 

Pauta divulgada em: 
03/11/2015 

Reunião iniciada às:  
14h35 

Término da Reunião às:  
16h20 

 

OBJETIVOS 

Item I – Selo Metropolitano; 
Item II Cadastur – Maurício Petiz; 
Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Turismo 

N 007/2015 
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 Ausências: 
Municípios:  Guarujá, Itanhaém e Peruíbe 
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Educação, Cultura, Planejamento e Desenvolvimento 
Regional, Meio Ambiente, Logística e Transportes, Emprego e Relações do Trabalho e 
Transportes Metropolitanos. 
Justificativas de ausências:  Secretário de Turismo de Peruíbe 
 

 Os trabalhos foram abertos pela sra. Celina Linhares, que agradeceu ao Secretário de 
Turismo de Bertioga pela recepção, sendo dispensada a leitura da ata da reunião 
anterior a qual foi aprovada por todos os presentes. 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 
- Convite as Associações Comerciais; 

- Presença Petiz da Secretaria de Turismo; 

- Participação em reunião da Uvesp na próxima semana, em Bertioga; 

- Conversa com Mizziara, Presidente da Uvesp; 

- Discussão do selo metropolitano; 

. Tentar ver como fica a gestão do portal; 

. Como fazer com as leis municipais; 

. Secretário de Turismo de Bertioga propôs Separar a cobrança de controladoria da ordenação 

do tráfego em cada município; 

. Sugerido que seja só para pontos turísticos; 

. Paradas de ônibus embarque e desembarque; 

. Colocar adendo na lei municipal; 

. Selo nome fantasia, seria autorização a ser fixada no parabrisa do veículo; 

. Turista de um dia quer ficar na praia; 

. Município precisa saber a demanda para ver se dá para receber os turistas; 

. Normalmente escolas vem durante a semana; 

. Praia Grande para receber autorização tem que estar hospedado na cidade; 

. Bertioga como o trade funciona; 

. Quem vem para o turismo de um dia não vai fazer passeios; 

. Será necessário um guia ou agência local para visitar os atrativos; 

. O entrave agora são as legislaçőes municipais; 

. Uma outra opção é criar uma lei municipal com base em deliberação do Condesb; 

. Petiz informou que tem que ter o guia credenciado no Cadastur e o monitor local; 

. Será apresentado na reunião da Uvesp a questão do selo e foi solicitado que seja feita 

reunião da CT de Equalização das Leis Municipais com Caráter Metropolitano, do Condesb 
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para discutir a questão do selo 

. Secretário de Turismo, Pacífico, Bertioga diferenciar a arrecadação da receita;  tratamento 

diferente por tipo de turista; 

. Nossa cultura metropolitana não é desenvolvida para o turismo; 

. Salvador Sindicato Hotéis Sinhores - parabenizou o trabalho desenvolvido pela CT; 

. Cursos do Sindicato - Podem ser deslocados, necessidade de espaço; 

. Alexandre SRV&C Bureau selo de qualidade de serviço; 

. Fiscalização na estrada; 

. Celina receptividade que tiveram em Caraguatatuba; 

. Mudança da cultura do povo da Baixada Santista; 

. Petiz - o Estado de São Paulo nunca se viu fazendo turismo, o Estado é deficiente; 

. Pacífico - Focar no selo e depois ir para o próximo passo; 

. Optou-se por não participar da reunião da Uvesp; 

- Cadastur -Maurício Petiz da Setur; 

. Sinhores - motel não pode ser cadastrado no Cadastur; 

. Motéis são meios de hospedagem, até a documentação deles sai como pousada; 

. Mauricio Ministério de Turismo, na época da Copa do Mundo, foi muito cobrado para que os 

Motéis fosse cadastrados como  meio de hospedagem; 

. Punições; 

. Fiscalização do Ministério ainda não conseguiu ser capacitada; 

. Categorização dentro do Cnae hotéis, motéis e pousadas - mesma categoria; 

. Setur em contato com as associações de hotéis a respeito da questão de motéis que será 

resolvida a nível federal; 

. A leitura que o Ministério tem é que motéis não são meio de hospedagem; 

. No momento não há penalização, somente em caso de denúncia; 

. Cadastro é obrigatório; 

. A partir de janeiro o transporte será fiscalizado através da Polícia Federal; 

. Fiscalização de hotéis será feita por outras instituições cadastradas no Ministério; 

. Proposto que seja feita discussão  de tratativa para que o cadastro seja on line, em conjunto 

com Ministério de Finanças e micro e pequena empresa, junto também com a Receita 

Federal; 

. Vantagens e benefícios do Cadastur além de figurar para consulta, linhas de crédito com 

taxas especiais; 

. Não existe custo; 

. Estão ajustando parceria com o DADE para trabalhar a questão do cadastramento; 
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. Realização de workshop de turismo regional e Cadastur em São Vicente, realizar em campo 

neutro; 

 Nada mais tendo a tratar a reunião foi finalizada. 

 
Bertioga, 10 de novembro de 2015 

 
 
 
 

CELINA LINHARES 
Coordenação  

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


