
 
 

 

 

DADOS GERAIS 

Data: 04/08/2015 Local: Prefeitura de Cubatão Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: TRABALHO 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Lista de Participantes:  

Rodrigo Lacerda Guerreiro PM Bertioga 

Francisco Tico Barbosa PM Cubatão 

Keila Martins Moreira PM Guarujá 

Paulo José dos Santos PM Peruíbe 

Eduardo Monteiro Ribas PM Peruíbe 

Miriam Guedes de Azevedo PM Santos 

Marcelo Vallejo Fachada PM Santos 

Marcia Aguiar PM São Vicente 

Celina Linhares Secretaria de Estado de Turismo 

Convidados:  

Maria Eunice R. Leão Grïtzinger PM Guarujá 

Adalberto Nascimento dos Santos PM Bertioga 

Milerson Rogerio Fernandes Junior PM Peruíbe 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Thiago Rodrigues Schulze Comtur 

Sarita José de S. Gregório Sociedade Civil 

Roberto do Amaral EC 31 de março 

Pauta divulgada em: 
28/07/2015 

Reunião iniciada às:  
14h35 

Término da Reunião às:  
16h10 

 

OBJETIVOS 

Item I – Leitura da ata da reunião do dia 07/07/2015; 
Item II – Municípios apresentarem o que foi executado no Plano Diretor de Turismo, conforme 
solicitado na reunião do dia 07/07/15; 
Item III – Visita a Secretaria de Turismo de Santos (SISTUR); 
Item IV – PDTur Metropolitano – Revisão: 
- Projeto selo Metropolitano; 
Projeto para as escolas; 
Item V – Outros assuntos de interesse regional. 

 
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Turismo 

N 004/2015 
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 Ausências: 
Municípios: Itanhaém, Mongaguá, e Praia Grande 
Estado: Educação, Esporte, Lazer e Juventude, Cultura, Meio Ambiente, Logística e Transportes, 
Emprego e Relações do Trabalho, Transportes Metropolitanos e Planejamento e Desenvolvimento 
Regional. 
 

 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: 
- Levantamento dos planos diretores de turismo dos municípios; 

. Objetivos institucionais; 

. Incentivando turismo náutico, ecológico, cultural - circuito das indútrias, (Roda SP), esportivo 

6 km  juvenil - atividades infantojuvenis e de raizes; 

. Participacao de feira e eventos - convênio Bureau; 

. Montagem de organograma do Conselho de Turismo; 

. Que tipo de turismo tem nos municípios; 

. PDTur antigo, de 2002; 

. Esse plano não tem nada a ver com a realidade de hoje, necessidade de ser feito outro 

plano; 

. Importância que tenhamos os planos das cidades e criar um metropolitan; 

. Planos municipais de turismo e inventários deverão ser refeitos; 

. PDTUR foi feito por Unjversidade; 

. Não temos capacidade técnica para elaborar um plano; 

. Plano não é de execução; 

. Pensar em circulação metropolitan; 

. Criar uma comissão para discutir o selo metropolitan; 

. Exemplo de Foz de Iguaçu; 

. Como funciona; 

. Em  Peruíbe ele nunca foi aplicado, trabalhado como instrumento de planejamento; 

. Importância dos planos municipais e regional; 

. Legislação de Períibe - já existe; 

. Achar o meio termo de como deve acontecer; 

. Educação em turismo- ensino técnico; 

. Ações - refletir sobre experiência da região das hortencias; 

. Montar grupo de trabalho para estudar caso; 

. Fazer um paralelo,  que se conseguiu identificar do PDTur; 

. Os municípios podem atualizar os dados; 
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. Levar proposta para o Condesb sobre fazer um novo PDTur; 

. Começar a trabalhar algumas questões levantadas no PDTur, como o selo metropolitano; 

. Consenso sobre ação prática; 

. Responsabilidade discutir o que precisam e onde querem chegar o que querem para o 

future; 

. Criar a ideia concreta de ofertas nas  nove cidades; 

. Imlortância do turista nas cidades, conscientizar os munícipes da importância do turista; 

. PDTur é atual, só precisa ser revisado; 

. Cubatão tem inventário pronto; 

. Já foi determinado por essa CT que seja revisado o PDTur 

- Visita a Setur de Santos, para conhecer o software SISTUR; 

. Agradecimentos a Miriam pela visita a Santos; 

. Objetivo do selo metropolitano; 

. Organização de visitas, através de portal, que será acessado por um único endereço; 

. Importante é que os dados irão para um banco de dados; 

. Cobrar taxas para entrar no municipio é illegal; 

. Guia local; 

. selo metropolitano será somente para as nove cidades, o local, o doméstico; 

. Inicialmente o selo ser metropolitano; 

. Peruíbe fazer uma ação efetiva regional; 

. Formação de grupo de trabalho formado pelos 9 municípios para elaborar proposta do selo 

metropolitano para apresentar na próxima reunião em Itanhaém no dia 01/09; 

. Ter claro o que se quer com o selo metropolitano; 

- Sinalização de divisas das cidades; 

. Sinaltur explicações sobre sinalização turística - atrativos turísticos; 

. Sinalvim - sinalização viária; 

- Grupo de trabalho Cubatão - Tico, Peruíbe - Ribas,  São Vicente - Marcia,  Guarujá e Bertioga 

a definer; 

- Estudo nas escolas sobre turismo ; 

- Montar comissão; 

- Escritora de Cubatao; 

- Usp participam de entidade internacional, projeto aprendiz de turismo que foi aplicado em 

Sao Vicente, capacitação de professores municipais; professores trabalham em salas de aula 

de forma transversal. O projeto acabou, dificuldades com línguas. Há interesse em retomar 

esse assunto; 
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- Estado entrar em contato com a Usp; 

- Santos projeto cidade educadora - programa da Secretaria de Educação que interage com 

turismo; 

- Peruibe estão com o programa de como trabalhar com turismo e meio ambiente nas escolas; 

- Cubatão Conselho - estruturaram uma forma de montar roteiros para vivenciar conteúdos 

nas disciplinas, in loco, projeto de extensão universitária; 

- Bertioga -  atividades extracurriculares; 

- Falta de verbas; 

- Santos - elaboração de cartilha de turismo; 

- Secretaria de Estado de Turismo - pedir recurso da Secretaria de Estado de Turismo; 

- Trabalhar paralelamente a atualização do PDTur; 

 Nada mais tendo a tratar a reunião foi finalizada. 

 
Santos, 4 de agosto de 2015 

 
 
 
 

CELINA LINHARES 
Coordenação  

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


