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DADOS GERAIS 

Data: 07/04/2021 Local: AGEM Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Filipe Toni Sofiati Prefeitura de Bertioga 

Thais Margarido Prefeitura de Cubatão 

Fábio Ferreira dos Santos Prefeitura de Guarujá 

Rodrigo Zanella Prefeitura de Itanhaém 

Jorge Penha da Silva Prefeitura de Itanhaém 

Selley Storino Prefeitura de Santos 

Renato Marchesini Prefeitura de São Vicente 

Fabio Ferreira dos Santos Coelho 
EMTU – Secretaria de Transportes 
Metropolitanos 

 José Manoel de Aguirre Neto 
Secretaria de Estado de Logística e 
Transporte 

Ana Cristina Clemente Secretaria de Estado de Turismo 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Almir Douglas de Oliveira Marcellino Comtur Praia Grande 

Thiago Rodrigues Schulze Instituto Federal de São Paulo 

Moisés Gomes dos Santos Prefeitura de Praia Grande 

Luiz Antonio Sobrinho Secretaria de Estado de Turismo 

Edilson Almeida  

Rui lemos Smith Prefeitura de Praia Grande 

Marinilza Monteiro Deputada Rosana Valle 

Marcelo Vallejo Fachada Prefeitura de Santos 

Ana Flavia Teixeira Prefeitura de Praia Grande 

Edilson Almeida Prefeitura de Peruíbe 

Thomaz Ciccarelli  

Maria Paula  

Fabio Coelho  

Pauta divulgada em:  
03/03/2021 

Reunião iniciada às:  
10h06 

Término da Reunião às:  
12h28 

 

OBJETIVOS 

Item I - Planejamento 2021; 
Item II - Mapa do Turismo Brasileiro (Programa de Regionalização); 
Item III - Pesquisa de Turismo Rural; 
Item IV - Informes gerais. 

 

REGISTROS 

− Link meet.google.com/meet.google.com/rjn-mxhm-uhh 
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Turismo N 002/2021 



 
 

CT TUR 002.21 
 
  Página 2 de 8 

REGISTROS 

− Ausências: 
Municípios: Mongaguá 
Estado: Esporte, Educação, Cultura, Transportes Metropolitanos, Logística e 

Transporte e Infraestrutura e Meio Ambiente 
 

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

.  Agradecimentos pelas presenças dos membros e dos convidados, Rui Lemos, 
Marinilza Monteiro e Thiago da Instituto Federal 

. Breve histórico da reunião anterior 

. Planejamento de ações para 2021, sugeridos conjunto de ações, definição do 
trabalho da região turística 

. Ideia é trabalhar em cima desse planejamento 

. Informes gerais 

. Filipe Toni tiveram uma reunião com o Sebrae que está vindo com uma nova 
proposta de treinamento, cursos e informação voltada a volta do turismo 

. Terão outra reunião esta semana e quando tiver mais um pouco de informação ele 
repassará a todos 

. Maio náutico será 100% virtual e já fecharam parceria com o Costa Norte sistema 
de comunicação e com a faculdade local 

. Trarão especialistas da área 

. Ana informou que a Secretaria também está fazendo trabalhos com o Sebrae 

. Assim que tiver alguma coisa mais concreta ela divulgará aos membros da CT 

. Quanto ao fórum náutico colocou a CT a disposição para uma pauta específica, o 
que foi muito bem aceito pelo Filipe 

. Thais Morgado se pronunciou a favor do fórum náutico, Cubatão está mexendo no 
roteiro metropolitano, náuticas de Cubatão, readequação 

. Filipe pediu o contato de Daniel para criar um tema junto 

. Maurício Campina está voltando para a Secretaria de Turismo 

. Cubatão quer estar inserida no turismo náutico 

. Foi feita matéria da Deputada Rosana Valle sobre turismo náutico em Cubatão 

. Rui lembrou que a AGEM, o Condesb, tem o plano diretor de turismo regional, que 
no momento está defasado, foi um projeto onde todos os municípios entraram 
com propostas, festas entre outros 

. Muita coisa que tem dentro do plano pode ser aproveitado para a partir daí dar um 
up no trabalho que pretendemos desenvolver 

. Projeto muito bem elaborado, com a participação de todos os municípios, resgatar 

. Cada município deve pegar e fazer uma análise 

. Tais é excelente ter um norte para que as cidades trabalhem em cima 

. Selo metropolitano para ser fácil mais é muito difícil devido as legislações 
municipais 

. Conversar com os prefeitos sobre o banimento das taxas 

. Resgatar o PDTUR, site da AGEM 

. É de 2002 

. Filipe andamento do grupo de trabalho 

. Renato Marchesini, Caroline indicação para o turismo náutico, será colocado no 



 
 

CT TUR 002.21 
 
  Página 3 de 8 

REGISTROS 

grupo da CT 

. Luiz Sobrinho informou que ela já está trabalhando com o grupo da Secretaria 

. Selo Metropolitano 

. A coordenadora perguntou se alguém conseguiu falar com o prefeito, ter 
respostas 

. A ideia é que o assunto vá para o Condesb já com um alinhamento 

. Selley Santos está de acordo com o selo metropolitano, tem total apoio do prefeito 
da Secretária de Turismo e de todas as secretarias envolvidas 

. SV Kayo amado é a favor do selo, da integração dos municípios e do selo regional 

. Filipe Bertioga eles têm taxas que não são baixas, eles têm um bom e o mal 
turismo de um dia. 

. As taxas é mais para controlar o mal turismo de um dia, é um sistema de controle 

. Acredita que tem que ser bem pensada a questão 

. O que vai ficar para o munícipe, o mínimo que vai ser deixado para a cidade 

. Rui, aproveitamento de certa mão de obra do município que renda ao município 

. Levantar e apresentar o que o município vai ganhar com isso 

. Thiago qual seria o caminho 

. Rui o roteiro tem que ser tratado de comum acordo – prefeitura e operadora 

. Colocar no pacote que se tenha no mínimo uma atividade a ser feita no município 

. Tais sugeriu que os municípios apresentem três roteiros que pelo menos um 
deverá ser cumprido pelos agentes de turismo 

. Seguir o modelo do Rota SP 

. Quanto mais direcionar se consegue efetivamente sair do papel 

. O selo metropolitano será um fato de gerar emprego e renda e 

. Marchesi a palavra do selo metropolitano é ordenamento do turismo regional, 
pauta interessante para se conversar 

. Os roteiros são sob medida, roteiros específicos 

. Sugeriu que as agências e operados de turismo devidamente cadastradas no 
governo do estado esses sim têm isenção, isso é um controle. Já os outros 
continuarão com as taxas 

. O bom turismo não paga taxas pois gera rendimentos 

. Cristina – critérios e ter alguma política de consumação, que formalmente é uma 
política de contrapartida, alguma vantagem econômica 

. Fabio Santos – contrapartida contratação de uma agência local, consumação em 
restaurante 

. Renato – consumação mínima – operação é privativa das agências, decreto 
federal 

. Contratação de guia local 

. Estão ajustando a lei, exemplificou com a reserva de acomodação em hotel, 
restaurante, do grupo inteiro 

. Criar essa regra para não ter problemas depois, ir se ajustando conforme as 
coisas forem acontecendo 

. A questão entra na fala do circuito metropolitano de turismo 

. Jorge Penha não vê nenhum prejuízo. Em Itanhaém com os turistas monitorados 

. É preciso criar uma situação mais prática e dentro do percurso irão reajustando, 
ser mais prático 
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. Já temos tudo formatado, dar praticidade 

. Rodrigo Zanella -esse é um assunto que vem de anos, critérios foram feitos, o que 
está em discussão hoje é a questão se os prefeitos estão de acordo com o selo 
metropolitano 

. O Prefeito Tiago Cervantes está de acordo com o projeto 

. Sugeriu que seja feita a leitura das diretrizes anteriores e que vire pauta da 
próxima reunião 

. É preciso observar o que se pode colocar em regras, ver se estão de acordo com 
a legislação 

. Observar as regras que já foram inseridas no selo 

. Rui – concorda em parte – é muito fácil chegar ao prefeito e perguntar se ele 
concorda, difícil é mudar a legislação onde é cancelada a receita 

. Levantou a questão da perda de receita 

. Fazer o caminho levantado pela Taís, primeiro ver o que o município vai ganhar,  

. Zelar pelo interesse do município, gerar contrapartida, roteiro determinado, para 
não gerar insegurança ao município 

. Rodrigo a taxa não é um imposto, é uma taxa de serviço, os critérios já estão 
estabelecidos 

. Pegar as diretrizes e tirar todas as dúvidas do prefeito, melhorar, aprimorar o 
regramento 

. É preciso de um insight inicial, são 20 anos discutindo o selo 

. Renato é muito importante que todos leiam a proposta encaminhada pela 
Coordenadora 

. Sugeriu leitura do material junto com os prefeitos e conversar de forma presencial, 
as nove cidades,  

. Selley Isso demonstrar a dificuldade de se trabalhar em conjunto, é preciso chegar 
num ponto 

. Marcelo – O MP tinha suspendido a cobrança no Guarujá, Fábio informou que 
continua suspenso 

. Todos sabem da inconstitucionalidade da cobrança das taxas 

. Selley isso é um indicativo pois quem cobra ainda pode não cobrar 

. Edilson Peruíbe o MP indicou que cobrassem como taxa, atualizaram a lei onde já 
é prevista a isenção 

. Seja existe lei prevendo a isenção não é renúncia fiscal 

. Encaminhar aos prefeitos e aos membros desta CT ofício aprovado e 
manifestação do selo metropolitano, com ressalvas ou não 

. NOME DA REGIÃO TURÍSTICA 

. Foi feita uma enquete com sugestões de nome 

. 1h00 

. Costa da Mata Atlântica outros aspectos que compõem a região 

. A ideia é de na pesquisa colocar se a pessoa conhece a Baixada Santista e qual o 
nome que eles acham importante para a região 

. Será feita a pesquisa 

. Enviará a todos a sugestão de pesquisa 

. Rui a ideia de se mudar o nome é sensacional, Baixada Santista não é boa, a 
conotação não é positiva 
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. Preocupação em não vingar como ocorreu com o nome Costa da Mata Atlântica 

. Não houve divulgação perante a população do que envolveria 

. Pensar na parte de marketing como será trabalhado o ano  

. Ana Cristina a estratégia é fazer uma chamada pública 

. Thais achou pertinente o levantamento que o Rui colocou 

. Não é o momento agora de trocar a marca turística 

. Numa reunião entre os prefeitos de que eles entendam que o turismo está 
querendo trazer uma marca de sustentabilidade 

. Vale os prefeitos entenderem que será trabalhada uma marca turística 

. Talvez não seja agora o momento devido a crise sanitária, aguarda rum pouco 

. Pensar numa ação com a AGEM de divulgação 

. Renato a questão do momento é preciso definir, a questão é regionalização 

. Preocupado pois não temos a liderança regional 

. Necessidade de ter essa instância, criar essa instância de liderança regional, 
proposta de consórcio, trazendo pessoas do trade para compor 

. Já dá para articular 

. Edilson concorda com o Renato, estar preparados para retomada 

. Renato marcar com Caroline da SET uma reunião para se formar a instância 

. Agora está mais tranquilo na questão do tempo 

. Marcar uma data de uma reunião presencial para fechar os critérios do selo 
metropolitano e outra com a Caroline da SEP 

. Rodrigo Zanella – poderiam caso sejam acelerados os processos, criar um roteiro 
regional, retomada – planejamento estratégico 

. Renato necessidade de marcar datas e criar metas 

. Fachada o consórcio que ter o nome aliado a região 

. Bertioga não está mais na RMBS turisticamente, como fica essa questão 

. Zanella entende que não há impedimento, não vê prejuízo nenhum 

. Rui – temos que acelerar o passo para trocar para frente e levantou a 
necessidade que conversem com seus prefeitos e a CT é uma instância 
consultiva, tem que ser deliberado pelo Condesb 

. Sentar seriamente e mostrar o projeto, o que está sendo proposta para que 
realmente o prefeito dê o aval 

. Thais a criação de um consórcio é muito mais além de uma questão turística, é 
econômica, industrial 

. O papel da AGEM e do Condesb é esse, auxiliar 

. O momento não de se criar agora um consórcio 

. Renato o Ministério de Turismo está pedindo um órgão de governança regional, 
serão liberados recursos para a instância regional 

. É necessário participação da sociedade civil 

. Ana esclareceu sobre o movimento da institucionalização das regiões turísticas, 
há uma pressão que todas tenham um cnpj 

. A SETUR não acha que estamos preparados, pensar em políticas institucionais 

. Acredita que não será critério para este ano do mapa da regionalização do turismo 
brasileiro 

. É válido apresentação da Ana Carolina, o ministério está sendo reestruturado e 
ainda não tem as definições; 

. Após a reestruturação será feita apresentação 

. Zanella – replanejamento do governo federal teremos que evoluir nesse assunto, 
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podemos começar a pensar 
. Reunião levar legislações pertinentes dos municípios 
. Devido a pandemia será marcada assim que tiver uma posição do Estado 
. Apresentação sobre o turismo náutico 
. Sobrinho concessão de aeroportos do Estado de São Paulo 
. O que a SETUR está fazendo em relação ao turismo náutico 
. Hoje estão trabalhando em 3 frentes: a primeira junto a associação das marinas e 

montadoras de barcos, estão fazendo um programa de desenvolvimento de 
estruturas náuticas para o Estado de SP, como rampas públicas, marinas, com 
um programa de como implantar e até com assessoria de se chegar a 
responsabilidade do município 

. Próximo ao mês de maio será feita apresentação desse programa 

. Promover toda a cadeia de turismo náutico 

. O segundo é a questão do site, da página do turismo náutico paulista, estão na 
fase de mapeamento e recolhimento de informações 

. Comercialização be to be 

. Terceiro ponto a SETUR está montando uma página de melhores práticas de 
turismo no Estado junto a FIA/USP 

. Melhores práticas de calçadas para o turismo 

. Estão esperando maturar outros planos 

. Rui no trabalho de turismo náutico se estão administrando a caracterização das 
embarcações 

. Sobrinho estão trabalhando qual o tipo de embarcação poderá usar a estrutura 
existente 

. Renato dúvida uma nova Norman que saiu da Marinha, dúvida grande sobre 
habilitação das embarcações na classificação de lazer e recreio 

. Colocar no cadastro de turismo – cadastur 

. 1:57 

. Criar estrutura confiável para que venham embarcações de outros países 

. Estão estruturando para fora também 

. Thais – Lembrou que em 2017 os nove municípios fizeram um projeto de turismo 
náutico 

. Filipe – material muito bom do fórum náutico link 

. Fabio – mapeamento de todo o projeto náutico, se tiver apoio agora, conseguiram 
tirar do papel e executar 

. Sobrinho fazer uma reunião para conversar para trazer para dentro da Câmara e 
colocar na prática 

. Agora é a hora de trabalhar a estruturação ativa 

. Renato todas as cidades se interessam pelo circuito metropolitano náutico 

. Sugerir no grupo uma agenda para tocar esse assunto 

. Fachada compartilhar no grupo o estudo náutico, Fábio de Guarujá disponibilizará 

. ROTAS E CIRCUITOS TURÍSTICOS 

. Tema será discutido na próxima reunião devido o avançado da hora 

. Informes do que já foi feito no Vale do Ribeira, será repassado para que em cima 
dele pensar o da Baixada Santista 

. Filipe – indicação dos municípios interessados em participar – grupo de trabalho 

. Renato – trazer agencias turismo receptivo local – front office 

. Será feita enquete no gruo para saber quem está interessado 
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. Renato SETUR levar ao governador a possibilidade de vacinação para os 
profissionais cadastrado na área de turismo 

. Ana estão sendo passadas as demandas  

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

 
Santos, 7 de abril de 2021 

 
 
 

ANA CRISTINA CLEMENTE 
Coordenadora 

 
 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
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