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DADOS GERAIS 

Data: 08/11/2016 Local: AGEM Horário: 14:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Emerson dos Santos Lopes PM de Guarujá 

Eduardo Ribas PM de Peruíbe 

Marcia Aguiar PM de São Vicente 

Ana Flávia Oliveira Secretaria Planejamento e Gestão 

Convidados:  

Francisco Gomes da Costa Neto AGEM 

Márcio Aurélio de Almeida Quedinho AGEM 

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Júlio Penin Santos AGEM/CONDESB 

Bárbara Vieira AGEM/Estagiária 

Renato Marchesini Caiçara Expedições 

Fabiano C. Pereira PM de Peruíbe 

Pauta divulgada em:  
01/11/2016 

Reunião iniciada às:  
14:44 

Término da Reunião 
às:  

16:24 
 

OBJETIVOS 

 Item I – Apreciação e aprovação da ata anterior; 

 Item II – Selo Metropolitano; 

 Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande e Santos. 
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Turismo, Educação, Cultura, Meio Ambiente, 
Logística e Transportes e Relações do Trabalho. 
Justificativa: Secretaria Transportes Metropolitanos. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 
 

 O Coordenador deu início a reunião fazendo correções da ata anterior 
que posteriormente foi aprovada pelos membros presentes; 

 

 O Coordenador informou que o desenvolvimento do sistema para o 
Selo Metropolitano está avançando; 

 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Turismo N 008/2016 
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 O Sr. Márcio, Coordenador da Câmara Temática de Tecnologia da 
Informação e Comunicação e Diretor de Departamento na AGEM, 
informou que foi feito contato com a empresa que fez apresentação 
em reunião anterior desta Câmara Temática e disse que repassou o 
material da Prefeitura de Santos para a empresa, está no aguardo da 
reunião com a Secretaria de Turismo do Estado e que está no 
aguardo da estrutura do Site; 

 

 O Coordenador solicitou o envio da Tabela de legislações para o Sr. 
Renato Marchesini, da Caiçara Expedições; 

 

 O Sr. Emerson da PM de Guarujá, disse que irá enviar informações 
referentes ao Selo Metropolitano do seu município; 

 

 Necessidade de identificar pontos que irão fazer parte do Selo; 
 

 Município de Praia Grande tem turismo detalhado e não existe 
permissão para o Turismo de um dia; 

 

 Preocupação referente se os novos prefeitos irão assumir os 
compromissos dos anteriores; 

 

 O Coordenador reiterou o que foi dito em reunião anterior pelo Sr. 
Hélio Vieira Diretor Executivo da AGEM, sobre a necessidade de haver 
fala com os novos prefeitos; 

 

 Dito que a legislação do município de São Vicente não fala sobre o 
Selo Metropolitano; 

 

 Falado para que ao invés de alterar a lei dos nove municípios da 
RMBS, seja criada Lei estadual e que o assunto já foi discutido em 
reunião anterior desta Câmara Temática; 

 

 Dito sobre a preocupação para que os novos prefeitos concordem 
com as alterações em suas legislações; 
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 O Coordenador disse que acordo de cavaleiros entre os prefeitos da 
RMBS pode ser barrado devido a lei de evasão fiscal e que a forma 
correta seria a criação de termo de cooperação entre os prefeitos e de 
parceria entre o CONDESB; 

 

 Necessário deixar claro aos prefeitos que o Selo não irá afetar a 
arrecadação dos municípios; 

 

 Proposto que o Selo seja levado para aprovação no CONDESB; 
 

 Dito que há mais facilidade para mudanças nas legislações municipais 
ao invés da estadual; 

 

 Selo deve ser solução para as legislações já existentes; 
 

 Delegacia de Turismo deve fazer cadastro das agências que queiram 
fazer parte do Selo; 

 

 Necessidade para que nas próximas reuniões seja explorado o 
sistema do Selo e deixar de lado assuntos referentes a mudanças ou 
criações de novas legislações; 

 

 Dito que os municípios de Santos e Cubatão não detém de regras 
para a entrada de ônibus; 

 

 Necessidade para que as Agências de turismo da RMBS sejam 
cadastradas na Delegacia de Turismo como turismo receptivo e que 
as agências que não fazem parte da RMBS não irão receber o Selo; 

 

 Proposto que as agências da RMBS ou de fora criem pacote de dias 
como o do município de Gramado no Rio Grande do Sul; 

 

 Levantada questão se há municípios que limitam a entrada de ônibus, 
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e dito que somente alguns fazem a limitação; 
 

 Levantada questão se há agências de navios que trabalham com os 
turistas e dito que somente algumas e há a necessidade de haver o 
Selo e as legislações para facilitar a venda de city tours na RMBS 
devido a muitos navios chegarem no período noturno; 

 

 Proposto quando o sistema do Selo esteja em fase de testes seja 
disponibilizado para os municípios fazerem adições; 

 

 Necessidade de adição na legislação “Ficam isentos os veículos que 
obtiverem o Selo Metropolitano”; 

 

 Sistematizar proposta e reconhecimento do Selo pelos municípios; 
 

 Prefeitos devem se sensibilizar para alterações nas legislações 
municipais; 

 

 Proposto aguardar a sistematização do Selo pelo Estado, reunião com 
os Prefeitos e posteriormente para aprovação no CONDESB; 

 

 Próximas reuniões desta CT será apenas com a empresa que irá 
desenvolver o Selo; 

 

 Sugerido como pauta de próxima reunião desta CT legislações das 
estâncias dos municípios da RMBS; 

 

 Dito que o município de Guarujá está elaborando termo de 
referências; 

 

 O Coordenador se propôs a conversar com os membros dos 
municípios que não estão comparecendo nas reuniões desta Câmara 
Temática; 
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 Informado sobre o “The Global Travel & Tourism Partnership”, maior 
encontro de estudantes de turismo no mundo, onde são inscritos 
estudos de casos científicos e projeto da cota duzentos de Cubatão foi 
projeto vencedor; 

 

 ETEC no município de Peruíbe foi segunda colocada no projeto de 
Ecoturismo; 

 

 Dito sobre o projeto Bandeira Azul e que são conquistas importantes 
para a RMBS; 

 

 Falado sobre a importância dos projetos técnicos científicos que 
devem ter incentivos das Secretarias de Turismo; 

 

 Comentado sobre a projeção de Turismo em Málaga na Espanha, para 
compreensão do turismo de Costa; 

 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 
 

Santos, 8 de novembro de 2016. 
 

 
 

 
 

EDUARDO MONTEIRO RIBAS 
Coordenador 

 
 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


