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DADOS GERAIS 

Data: 14/07/2020 Local: AGEM Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Filipe Toni Sofiati Prefeitura de Bertioga 

Jorge Penha Prefeitura de Itanhaém 

Eduardo Ribas Prefeitura de Peruíbe 

Edilson Almeida Prefeitura de Peruíbe 

Maurício Petiz Prefeitura de Praia Grande 

Bruno Ribeiro da Rocha 
Sec. Estado de Transportes 
Metropolitanos 

Ana Cristina Clemente Secretaria de Estado de Turismo 

 José Manoel de Aguirre Neto Secretaria de Logística e Transportes 

Convidados:  

João Aguirre  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Patrícia Borges AGEM 

Renato Marchesini Caiçara Expedições 

Almir Douglas de Oliveira Marcellino Comtur Praia Grande 

Thiago Schulze Instituto Federal de São Paulo 

Fábio Santos Prefeitura de Guarujá 

Marcelo Vallejo Fachada Prefeitura de Santos 

Jorge Antonio Coutinho 
Secretaria de Estado de Educação – DRE 
– São Vicente 

Luiz Antonio Sobrinho Secretaria de Estado de Turismo 

Thays Cabral Secretaria de Estado de Turismo 

Fernanda Huit Secretaria de Estado de Turismo 

Pauta divulgada em:  
01/07/2020 

Reunião iniciada às:  
10h00 

Término da Reunião às:  
11h19 

 

OBJETIVOS 

Item I - Relato de ações de retomada do turismo na Baixada Santista; 
Item II - Selo Metropolitano; 
Item III - Outros assuntos de interesse regional 

 

REGISTROS 

− reunião Zoom - 
https://zoom.us/j/97452812008?pwd=bWF3VVdubDJXbXA0ckR1UnN5NzhoQT09 

− ID da reunião: 974 5281 2008 Senha: baixada 
−  
− Ausências: 

Municípios: Cubatão, Mongaguá e São Vicente 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Turismo N 003/2020 
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REGISTROS 

Estado: Cultura, Meio Ambiente, Transportes Metropolitanos  
 

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

- Introdução e apresentação da pauta; 
- Marcelo Fachada, representando Santos,  falou do panorama de Santos com a 

retomada das atividades econômicas, que o prefeito esta definindo medidas mais 
rígidas de controle da população e sobre o aumento da multa pra quem não usa 
máscaras; 

. Informou também que os restaurantes ainda não estão funcionando porque as 
restrições são grandes; 

. Pensar na ordenação; 

. Restaurantes preferindo trabalhar com delivery; 

. Edilson, de Peruíbe, colocou sobre a grande quantidade de pessoas nas praias de 
Santos – veranistas; 

. Preocupação com o desrespeito das pessoas em relação as regras dos 
restaurantes; 

. Filipe, de Bertioga, colocou que foi um fim de semana tenso, operação na praia; 

. Falta de bom senso das pessoas; 

. Resistência, agressividade com a Guarda Municipal; 

. Retorno da parte náutica – as marinas não estão funcionando; 

. Forte retorno do turismo de pesca esportiva; 

. Similar aos demais municípios: 

. Preocupação da retomada do ecoturismo nos parques - sem perspectiva de 
retorno; 

. Fundação Florestal não tem posicionamento, aguardando posicionamento do 
Governador; 

. Eduardo ribas, de Peruíbe, colocou o problema com a região do Barra do Uma – 
comunidade que vive exclusivamente do turismo e da pesca; 

. Edilson levantou a questão de Guaraú, barcos; 

. Ambos pediram para a Secretaria de estado de Turismo veer a questão dos 
parques; 

. Há protocolos para abertura dos parques mas não havia sido desenhado protocolo 
para práticas esportivas, ecoturismo etc.; 

. Questões de confronto; 

. Marcelo ressaltou a questão da reabertura de parques urbanos; 
 

- Selo Metropolitano 
. Deputada Rosana Valle está defendendo a importância do selo; 
. Marcelo Fachada – pediu para encaminhar a proposta também para os 

representantes desta Câmara Temática; 
. O Secretário de Estado de Turismo já está envolvido no assunto; 
. Até agora tiverem retorno; 
. Importante frisar que é um projeto piloto, em cima dessa liberação fazer um 

regimento interno com definições de permissão, das regras; 



 
 

CT TUR 003.20 
 
  Página 3 de 5 

REGISTROS 

. Desenhar; 

. Petiz, de Praia Grande – estão definindo a questão do turismo de um dia – 
insegurança em alguns aspectos; 

. As cidades tem qu ter regras e se integrar; 

. Fazer ajustes ao longo do período, correções, desta forma se consiga fazer um 
trabalho maior junto aos prefeitos; 

. A Coordenadora falou da possibilidade de se colocar na pauta da próxima reunião 
do Condesb, se tiver grande chance da deliberação ser aprovada; 

. Chegando num denominador comum; 

. Petiz, colocou que a questão é o temor de Praia Grande; 

. Selo – luta interessante e justa. 

. Filipe – essa questão de turismo de um dia é uma tendência, não é o do farofeiro; 

. Trabalhar com atrativos que façam que o turisca fique mais dias na região; 

. Criar e fomentar atividades mais atrativas, mais viável; 

. Questão das ferramentas que podemos disponibilizar para esse tipo de turismo 

. Questão da legalidade sanitária; 

. Marcelo – separar a questão do turismo de um dia – o que consome no município 
(visitar equipamentos) e não ficar na praia; 

. Cuidado quanto a vinculação de hospedagem; 

. Santos não cobra taxa; 

. Eduardo – sem ancorar a visitação com as agências locais – primazia; 

. Amarrar através do selo; 

. Edílson – turista de um dia – praia – a taxa é maior que a do turista que vai visitar 
equipamento e se hospedar; 

. Renato, Caiçara Expedições – lembrou que o selo, seu foco é para as agências de 
turismo; 

. Marcelo – abrir mão de receita; 

. Filipe – Bertioga pode considerar aprovado; 

. Jorge Penha – Itanhaém também se posicionou favorável, estão no mesmo 
caminho de Bertioga; 

. A Coordenador colocou que as cidades devem se manifestar passando uma 
justificativa; 

. Petiz – questão das agências – sensibilidade e preocupação eou qualificação; 

. Questão do olhar específico, do local; 

. Coordenadora – justificativa – enviarem; 

. Marcelo como funcionará o selo; 

. Autorização do selo e os roteiros, terão que ter autorização das cidades; 
 

- Outros assuntos 
. Crédito turístico – seminário, youtube; 
. Quinta-feira, 15/07/2020; 
. Realizarão seminários regionais – responsáveis Eduardo Madeira e Grebory; 
. Almir – colocou sobre Circuito dos Fortes; 
. Ribas – parques gestores – a abertura será gradual e escalonada. Cada parque 

terá um tratamento diferente, conforme situação e estruturação do parque; 
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. Sobrinho, Secretaria de Estado de Turismo – acordo Guarujá com a Infraero sobre 
a retomada das obras do aeroporto; 

. Toda a Baixada Santista será beneficiada; 

. O aeroporto faz parte do Voa São Paulo; 

. Levar em consideração esse quesito; 

. Ribas – aeroporto Itanhaém já está em funcionamento; 

. Jorge penha, eles tem o modelo pronto, aguardando retorno do voa São Paulo; 

. Sobrinho – estão observando os aeroportos de Itanhaém e Ubatuba – startar  com 
voos charters – produtos; 

. Ação tanto do lazer como do corporativo; 

. Aviação subregional – aviões de 12 a 20 lugares; 

. A Coordenadora levantou a questão de movimentar a região com a questão de 
aeroportos. 

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

 
 

Santos, 14 de julho de 2020 
 

 
 
 
 

ANA CRISTINA CLEMENTE 
Coordenadora 

 
 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
 
 
Gravação da reunião: 
https://zoom.us/rec/share/4txUHo3b32JOaNbouB2OavIIItW-
X6a8g3Ub_PAJmBkBgHztC5k90hSBpsZYAEGS 
 
Senha de Acesso: 9g?K4Fe6 
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