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DADOS GERAIS 

Data: 01/12/2015 Local: Prefeitura de Mongaguá Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: TRABALHO 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Lista de Participantes:  

Keila Martins Moreira PM Guarujá 

Francisco Tico Barbosa PM Cubatão 

Valéria B. Miranda PM Mongaguá 

Paulo José dos Santos PM Peruíbe 

Marcia Aguiar PM São Vicente 

Celina Linhares Secretaria de Estado de Turismo 

  

CONVIDADOS:  

Robnson Germano AGEM/CONDESB 

Romilda Lorenzo G. Timan PM Santos 

Aline M. Marchetti PM Mongaguá 

Wilerson R. Fernandes Jr. PM Peruíbe 

Gileno Reis de França PM Santos 

Alexandre Nunes Affonso Santos e Região Convention & Visitors Bureau 

  

Pauta divulgada em: 
24/11/2015 

Reunião iniciada às:  
14h35 

Término da Reunião às:  
16h10 

 

OBJETIVOS 

Item I – Selo Metropolitano; 
 

Item II – Campanha de Combate a Exploração do Turismo Sexual de Crianças e 
Adolescentes; 
 

Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 
 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Praia Grande, Bertioga, Itanhaém e Santos; 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Turismo 
N 008/2015 
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Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Educação, Cultura, Planejamento e Desenvolvimento 
Regional, Meio Ambiente, Logística e Transportes, Emprego e Relações do Trabalho e 
Transportes Metropolitanos. 
 

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

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 
 A Coordenadora iniciou a reunião dizendo existir quatro assuntos para serem 

tratados, aos quais citou: 
 

1)  Discussão do Selo Metropolitano; 

2)  Campanha de Combate a Exploração do Turismo Sexual de Crianças e Adolescentes; 

3)  Convênio dos Municípios com o Santos e Região Convention & Visitors Bureau; 

4) Roda São Paulo; 

 

. No Item 1 - foram discutidos os aspectos relevantes ao desenvolvimento do Selo 

Metropolitano, o qual deverá ser padronizado a todos os Municípios, caracterizando-

os pelos Brasões dos Municípios, para quando se locomoverem de um Município à 

outro o Brasão servirá de identificação. 

. A representante de São Vicente senhora Marcia trouxe um minuta de instrução 

normativa a qual foi lida pela mesma e aprovada por todos os presentes e, anexa a 

esta ata; 

. A coordenadora lembrou ainda aos presents que no dia 11/12/2015 às 09:30 horas 

nas dependências da Agem haverá uma reunião com a Câmara Temática de 

Equalização das Leis, na qual será apresentada a minuta da Instrução Normativa 

votada por todos e se aprovada pela referida Câmara, será encaminhada ao 

Coordenador do Eixo de Desenvolvimento Econômico para sua aprovação e 

posteriormente encaminhar ao Condesb para deliberar a respeito 

 

. No item 2 – foi discutido entre os presentes a “Campanha de Combate a Exploração 

do Turismo Sexual de Crianças e Adolescentes”, cuja difusão na Região Metropolitana 

da Baixada Santista é muito grande e, inclusive citado por alguns dos presentes que 

caminhoneiros trazem garotas menores de idade para a Baixada Santista para 
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vendidas aqui para outros caminhoneiros; 

. A Coordenadora mencionou que no dia 11/12/2015 às 09:00 horas na Associação 

Comercial de Santos com a presença do Secretário de Turismo do Estado de São 

Paulo será lançada oficialmente a Campanha Contra a Violência Sexual… e, será 

lançado também um adesivo que será colado no vidro dianteiro dos veículos Taxi e 

Vans que conforme descrição e convite da Coordenadora aos demais Municípios 

aderirem a campanha. Haverá por parte do Secretário de Turismo uma entrega 

simbólica com a participação de taxistas e condutores de vans que estarão passando 

pelas proximidades da parte atrás da Associação Comercial próximo ao porto, 

inclusive o convite à participação dos outros Municípios se deve ao fato destes 

Municípios trazerem taxis e vans para participarem do evento; 

. Selo com o logotipo da Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS, com o 

Brasão identificando o Município, fixado no para-brisa 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; 

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

. Será necessário um guia e/ou agência local para visitar os atrativos no Município 

visitado; 

 

. Item 3 – O senhor Alexandre Nunes Affonso propos um Convênio dos Municípios com 

o Santos e Região Convention & Visitors Bureau, este convênio cuja formatação será 

na forma de “Convênio Coletivo Único” e sua assinatura e os devidos pagamentos 

das cotas referentes aos 09 Municípios serão pagas através do FUNDO – Fundo 

Metropolitano da Baixada Santista; 

. A Coordenadora propos uma votação aos presentes para encaminhamento do pedido 

ao FUND/AGEM e todos concordaram e aprovaram; 

 

. Item 4 – Foi colocado pela Coordenadora o projeto Roda São Paulo, que acontecerá 

entre os dias 15/01/2016 à 16/02/2016 com visitações de grupos de outras regiões 

para a região da baixada santista, a apresentação do projeto será feita na Secretaria 

de Turismo de Santos no dia 07/12/2015 as 11:00 horas, e a Coordenadora convidou 
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a todos para participarem da reunião. 

. Os presentes debateram com a Coordenadora sobre a taxa à ser cobrado da 

Secretaria de Turismo do ESP, em virtude da discrepância de valores entre os vários 

Municípios; 

 

 Nada mais tendo a tratar a reunião foi finalizada. 

 
 
 
 

Mongaguá, 03 de dezembro de 2015 
 
 
 
 
 

CELINA LINHARES 
Coordenação  

 
 
 
 
 
 
 
 
Robnson Germano 
Secretário 


