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DADOS GERAIS 

Data: 15/05/2020 Local: AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Jorge Penha Prefeitura de Itanhaém 

Eduardo Ribas Prefeitura de Peruíbe 

Edilson Almeida Prefeitura de Peruíbe 

Márcia Aguiar Prefeitura de São Vicente 

Sonia Gabriel Secretaria de Estado de Esportes 

Ana Cristina Clemente Secretaria de Estado de Turismo 

Fabio Ferreira Santos Coelho STM - EMTU 

Convidados:  

Fernando  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Almir Douglas de Oliveira Marcellino Comtur Praia Grande 

Rodrigo Rosa Prefeitura Guarujá 

Virna Gomes Meira Prefeitura de Praia Grande 

Marcelo Vallejo Fachada Prefeitura de Santos 

Luiz Antonio Sobrinho Secretaria de Estado de Turismo 

Pauta divulgada em:  
08/05/2020 

Reunião iniciada às:  
14h10 

Término da Reunião às:  
12h05 

 

OBJETIVOS 

Item I - Votação do interlocutor regional de turismo da RT Costa da Mata Atlântica; 
Item II - Assuntos gerais. 

 

REGISTROS 

− reunião Zoom - https://zoom.us/j/92095579525?pwd=Z3E3TWNwV1cvTHRabDlOMzc4K3pEdz09, 
ID da reunião: 920 9557 9525, Senha: 055737 

 
− Ausências: 

Municípios: Bertioga, Cubatão e Mongaguá 
Estado: Educação, Cultura, Meio Ambiente, Transportes Metropolitanos 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: 

-  A coordenadora informou que atualmente que está como interlocutor regional de turismo 

pela Baixada Santista são os representantes de Bertioga e São Vicente; 

- A ideia é pensar em protocolos e ações para a crise, onde muitas pessoas colocam a 

necessidade de fortalecer o turismo regional;  

- Márcia, de São Vicente colocou que não tem problemas em deixar de ser interlocutora 

regional; 

. Marcelo, de Santos destacou que a Márcia representou a região muito bem; 
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. Márcia colocou que já teve sua parcela de contribuição, é só agregar; 

. Informou que ontem foi realizada reunião de interlocutores, onde foi informado que o 

Governo do Estado contratou a FIA, antes da pandemia, para fazer planejamento 

estratégico; 

. Essa foi a primeira reunião da FIA com as regiões; 

. Está em início como um estudo; 

. A coordenadora também colocou que a representante de São Vicente, Márcia Aguiar, não 

tem objeção em continuar como interlocutora titular; 

. Em relação a suplência, Jorge, representante de Itanhaém propôs que seja feita por um 

representante do litoral sul, para trabalhar com a Márcia e sugeriu que seja o Secretário 

Eduardo Ribas, de Peruíbe;  

. Fábio, da EMTU, se posicionou, dizendo que acreditava não ter condições de votar, 

absteu-se dessa votação, dessa situação específica; 

. Edilson, de Peruíbe se colocou a disposição para a vaga de suplente; 

. Marcelo Fachada, disse que era a favor que fosse feita por aclamação a escolha dos 

interlocutores; 

. Virna, de Praia Grande, levantou a questão da descentralização, quanto o interlocutor vai 

ter de disposição; 

. Eduardo Ribas, falou  sobre as características do Sr. Edilson, que é um carregador de 

piano, que ele é realmente comprometido, além da importância da descentralização; 

. Por aclamação foram escolhidos como interlocutores regionais de turismo da Região 

Turística da costa da Mata Atlântica os senhores: Márcia Aguiar (titular) e Edilson Almeida 

(suplente); 

- Em seguida a coordenadora apresentou as ações da Secretaria de Estado de Turismo; 

. Trabalho com a FIA – plano de retomada do turismo, pensando em cinco frentes. 

. Oficialmente as feiras de turismo não foram canceladas – restrição de fronteiras, poderão 

ter alterações; 

. Aviesp – estava marcado para julho, mas acredita-se que será cancelado; 

. Boletins diários das principais informações turísticas; 

. Luiz Sobrinho reforçou que a ideia é de aproveitar o momento que estamos, para ser 

proativo – planejamento; 

. Com essas restrições de fronteiras o que vai levantar é o turismo regional. Aproveitar esse 

planejamento preparado para receber e fidelizar o turista; 

. Estão trabalhando com os gestores de terminais rodoviários e associações de locadores de 

veículos; 

. Ana Cristina afirmou que é um trabalho grande em muitas frentes; 

- Marcelo Fachada levantou a questão dos navios de cruzeiros – como será a próxima 

temporada? 

- Sobrinho colocou que o GAP para apontar ações globais de forma conjunta; 

- Ana Cristina – restrições de prais e campanhas – se estão conseguindo? 
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- Márcia – interessante que cada cidade mande algumas ações que acham necessidade, o 

que poderia ser feito agora e para depois da quarentena pelo grupo de whattsapp; 

- Elencar quais demandas, o que será necessário para mudar essa cara; 

- Fachada – questão de segunda residência – não venha agora, venha depois – campanhas 

de vídeo que estão sendo feitas; 

- Sobrinho – não perder de vista que todas estâncias turísticas estão com essa campanha 

de não venha agora, é geral, não vai causar antipatia; 

- Aproveitar para realizar oficinas em ponto que não tinham; 

- Reestruturar – pré-programação – ação institucional do fique em casa; 

- Ribas – tem que se pensar nas questões de turismo e pensar nas estratégias de quando 

tudo voltar ao normal; 

- Tem que ser feito o esboço do planejamento de turismo; 

- Como tratar de variáveis – mesma postura regional; 

- Fachada – grandes eventos não poderão ser realizados; 

- Trabalhar sem contar com eventos; 

- Edilson – começarão a trabalhar na semana que vem vídeo mostrando que estão se 

preparando para receber turista depois da quarentena; 

- Trabalhar essa situação regional; 

- Retorno do Roda SP – se existe essa possibilidade; 

- Jorge Penha, Itanhaém – empregados Concais – retomada do turismo na região; 

- Planejamento efetivo; 

- Contribuição dos empresários; 

- Qual o caminho? 

- Ana Cristina – o que se pode fazer – uma construção conjunta, pesquisando, definindo 

protocolos, ações e diretrizes. Basear na realidade dos municípios e do que acontece no 

mundo; 

- Estabelecer protocolos para eventos – a ideia é que voltem a partir de agosto – não tem 

previsão, não tem como definir; 

- Quanto ao Roda SP foi informado que não tem previsão de retomada; 

- Ações com subsídio da iniciativa privada, desenhar, repensar o projeto; 

- Nova campanha de fique em casa, será reforçada a campanha; 

- Fábio – informou que o programa Roda SP não teve participação da EMTU, a única coisa 

era que os veículos fosse cadastrados pela EMTU. Corre tudo pela SETUR, 100% 

subsidiado pela SETUR; 

- Ana Cristina – O projeto era da gestão passada; 

- A EMTU não opera, ela fiscaliza, garante a segurança; 

- A parte comercial não tem a menor participação; 

- Eduardo – rever modelo do Roda SP, usando equipes locais, regionais – ag~encias; 

- Caminhos de Anchieta – rotas e trilhas – modelo mais modular – operado pelo pessoal 

local; 
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- Ana Cristina – repensar nesta forma de transporte; 

- Márcia – agora solicitar a AGEM projetos para apresentar ao Condesb para regionalização 

– amadurecer a ideia; 

- Sobrinho – de que forma promover mais atrativos na região, abrir o leque; 

- Sonia – para quem podem ser enviados os projetos; 

- Próxima reunião mês que vem – junho/2020; 

- Acompanhar o andamento do plano; 

• Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 

Santos, 15 de maio de 2020 
 

 
 
 
 

ANA CRISTINA CLEMENTE 
Coordenadora 

 
 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
 
 

 


