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DADOS GERAIS 

Data: 27/08/2020 Local: AGEM Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Filipe Toni Sofiati Prefeitura de Bertioga 

Jorge Penha da Silva Prefeitura de Itanhaém 

Edilson Almeida Prefeitura de Peruíbe 

Maurício Petiz Prefeitura de Praia Grande 

Ana Cristina Clemente Secretaria de Estado de Turismo 

Renata Balbino Gonçalves Prefeitura de São Vicente 

Convidados:  

João Manoel de Aguirre Neto Prefeitura de Peruíbe 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Almir Douglas de Oliveira Marcellino Comtur Praia Grande 

Luiz Antonio Sobrinho Secretaria de Estado de Turismo 

Fernanda Huet Secretaria de Estado de Turismo 

Daniela Tineo Oliveira Prefeitura de Santos  

Daniela Sabino de Almeida  

Fernando Gabiru  

Pauta divulgada em:  Reunião iniciada às:  Término da Reunião às: 

18/08/2020 9h54 11h22 

 

OBJETIVOS 

Item I - Avanços do Selo Metropolitano; 
Item II - Proposta de Regulamentação do Selo Metropolitano; 
Item III - Projeto Circuito dos Fortes - Almir Marcellino; 
Item IV - Ações de retomada do turismo na Baixada Santista; 
Item V - Folheto da Costa da Mata Atlântico; 
Item VI - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

− Link da reunião: Google Meet: https://meet.google.com/gon-rdrz-wmw 
 

− Ausências: 
Municípios: Cubatão, Guarujá, Mongaguá e São Vicente 
Estado: Esportes, Turismo, Educação, Cultura, Infraestrutura e Meio Ambiente, Transportes 
Metropolitanos, Cultura, Meio Ambiente e Logística e Transportes 
 

• Os trabalhos foram abertos pela Coordenação da Câmara Temática representada pela 
técnica Ana Cristina Clemente e foram tratados os seguintes assuntos: 

- Selo metropolitano; 
. O Secretário de Estado de Turismo reuniu-se por diversas vezes com a Deputada Rosana 

Valle, o Sr. Sobrinho participou; 
. O Secretário pediu um projeto com mais conteúdo. 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Turismo N 004/2020 
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. A Coordenadora da CT está montando uma planilha e passará para todos; 

. A planilha conterá: dados que precisam ser atualizados, arrecadação; 

. Será desenhado documentos dos prós, contras e benefícios; 

. Jorge Penha perguntou se a questão da tecnologia avançou e a Coordenadora informou 
que ela parou devido o aguardo do posicionamento do Condesb; 

. Colocou também que os prefeitos não tiveram acesso e questionou se os Secretários 
tinham acesso, parece à plataforma do inventário; 

. A coordenadora da CT informou que passará o documento por email a todos; 

. Aprovação será feita na próxima reunião do Condesb. 

. Só receberam respostas formais dos prefeitos de Cubatão e São Vicente; 

. Maurício petiz destacou a importância da apresentação do Secretário; 

. A coordenadora informou que a ideia é de que serão duas deliberações: uma instituindo o 
selo e outra com a regulamentação do mesmo; 

. A regulamentação será colocar as regras do selo metropolitano; 

. Regras que são relevantes para as cidades; 

. Edilson levantou a questão das unidades de preservação ambiental e a coordenadora 
inserirá na proposta; 

. A proposta é que passe pelos jurídicos da Secretaria de Estado de Turismo e da 
Procuradoria Geral do Estado; 

. Petiz colocou que foi cogitada a possibilidade de ser feita em 90 dias antes de finalizar o 
regramento, para ajuste aos detalhes; 

. Filipe, de Bertioga levantou a questão de como as cidades estão se preparando para a 
retomada; 

. A ideia é na verdade fazer ações regionais, trabalhar de forma conjunta, promovendo a 
região; 

. Preocupação com o grande fluxo – tipo de turista, turismo de um dia – farofeiros; 

. Atrair público bom; 

. Construir alguma atividade conjunta; 

. Ana Cristina – proposta bem relevante; 

. Voucher de viagem como Guarujá está fazendo ação regional de retomada envolvendo 
atrativos das cidades, restaurantes; 

. Estudo de fluxo turístico pré e pós Covid feito pelo Centro de inteligência da Secretaria de 
Estado; 

. Baixada Santista será muito procurada; 

. Envolver Convention Bureau, SEBRAE, Agência, Associações Comerciais; 

. Jorge Penha disse que no verão terão grande gargalo, também estão com problemas de 
turismo de um dia; 

. Checar com o Estado, força policial; 

. Criar um formato; 

. A coordenadora irá ver internamente de novos caminhos de apoiar a situação; 

. Trazer contribuições para a próxima reunião; 

. Filipe falou sobre a alteração do perfil do público, que não acredita na contaminação do 
Covid; 

. Começar a trabalhar pensando em alguns focos, protocolos, divulgação; 

. Comunicação; 

. Ana Cristina propôs que seja feita campanha sobre este assunto; 

. Renata, de São Vicente, destacou que prédios de apartamentos lotados, com som alto; 

. A Baixada Santista já está virando gargalo nesse assunto; 

. Envolvimento dos prefeitos, dar mais peso, acionar a Ecovias; 

. Não tem canais para divulgar devido ao período eleitoral, trocar ideias via whatsapp; 
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. Petiz – praia aberta para atividades esportivas, respeitado durante a semana, o que não 
acontece nos finais de semana; 

. Abriram a feira de artesanato na Praça Portugal; 

. Separaram e colocaram limite nos espaços de alimentação e exposição; 

. O aproveitamento foi muito bom, alternância das licenças pares e ímpares; 

. Trabalharam com senha; 

. Este fim de semana abrirá a feira do Caiçara; 

. Possivelmente a feira estará confinada na temporada, até a existência de uma vacina; 

. Ações tem que ser feitas de maneira impositiva; 

. Os próprios expositores estão fiscalizando; 

. Estabelecer protocolo do que todos têm em comum – importância; 

. Ação única será de grande valia, com a mediação do Governo do Estado; 

. João Manoel Aguirre entrará em contato com o Secretário de Logística e Transportes, 
João Otaviano, é importante que o Secretário de Estado de Turismo fale também com o 
João Otaviano – Ecovias; 

. Jorge Penha propôs rodízio de carros; 

. Ana Cristina – qualificar a demanda, normatizar – harmonia, respeito às regras; 

. Jorge Penha destacou a questão das rodoviárias, falar com as empresas, envolvimento da 
Polícia Militar/Segurança Pública; 

. Ana Cristina – discutir no grupo do whatsapp; 

. Jorge Penha – perguntou sobre operação feita em frente ao Shopping de Praia Grande e 
Petiz informou que a ideia é manter a fiscalização em frente ao shopping; 

- Folheto da Costa da Mata Atlântica; 
. Dificuldade com a arte, já está contratada a impressão, sem diagramador, a coordenador 

perguntou se as prefeituras tem alguém na equipe que possa fazer a arte – criação do 
folheto; 

. Filipe irá ver com o Convention Bureau; 

. Ana Cristina solicitou que vejam com as equipes, senão o folheto ficará para o ano que 
vem; 

. Filipe – última reunião com interlocutores, se não tem empresa SP; 

. A coordenadora informou que o Convention que contratou a agência de comunicação; 

. João Aguirre pediu para que encaminhe para ele para avaliação; 

. Petiz – ver os protolocos, usar nos folhetos, campanha de conscientização; 
- Projeto Circuito dos Fortes – Almir, Comtur de Praia Grande; 
. Breve histórico – no início de 2000 foi feita a criação do roteiro; 
. Lançamento em 2005 foi paralisado; 
. Se com a retomada do turismo na região é interessante reativar o circuito, com uma nova 

roupagem; 
. Ana Cristina colocou que é relevante o produto que pode ser aproveitado na região; 
. Aproveitar folheto da AGEM; 
. Estratégias – ver com os comandos do Exército; 
. Filipe = Grupo do Iphan – Comitê; 
. Luciana, da AGEM, entrará em contato com a Maricléa e Cel. Secomandi sobre o projeto 

Iphan; 
. João Penha – liberação dos ambulantes na faixa de areia, de Santos e de São Vicente – 

decisão unilateral; 
. Em Bertioga já foi liberado e em Praia Grande na faixa de areia proibido; 
. Renata, de Santos, cada cidade tem uma particularidade e tem que trabalhar na melhor 

forma; 
. Petiz se dispôs a enviar a João Penha os procedimentos de Praia Grande. 



 
 

CT TUR 004.20 
 
  Página 4 de 8 

REGISTROS 

. Filipe perguntou como está a fiscalização de praias dos municípios; 

. Em Itanhaém junto com a área da Saúde, esperando entrarem na faixa verde; Praia 
Grande continua a fiscalização limite de horário, fase verde; 

- Dúvidas quanto a protocolos; 
- Ana Cristina informou que os protocolos dos parques são ligados a Fundação Florestal; 
- Renata – Fórum náutico está desenhando protocolo e irão enviar ao Centro de 

Contingências; 
- Assim que tiver novidade passará ao grupo; 
- A coordenadora irá conferir a questão de ecoturismo; 
• Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 

Santos, 27 de agosto de 2020. 
 

 
 
 
 

ANA CRISTINA CLEMENTE 
Coordenadora 

 
 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
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