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DADOS GERAIS 

Data: 17/06/2021 Local: AGEM Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Thais Margarido Prefeitura de Cubatão 

Rodrigo Zanella Prefeitura de Itanhaém 

Jorge Penha da Silva Prefeitura de Itanhaém 

Selley Storino Prefeitura de Santos 

Renato Marchesini Prefeitura de São Vicente 

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

Ana Cristina Clemente Secretaria de Estado de Turismo 

Convidados:  

Aline Meleveski  

Ana Flávia Teixeira Scarelli Prefeitura de Praia Grande 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Marcio Quedinho AGEM 

Milton Gonçalves AGEM 

Almir Douglas de Oliveira Marcellino Comtur Praia Grande 

Thiago Rodrigues Schulze Instituto Federal de São Paulo 

Virna Gomes Prefeitura de Praia Grande 

RuiLemos Smith Prefeitura de Praia Grande 

Marcelo Vallejo Fachada Prefeitura de Santos 

Luiz Sobrinho Secretaria de Estado de Turismo 

Edilson Almeida Prefeitura Peruíbe 

Albert Simoncini Secretaria de Estado de Turismo 

Christine Fuchs Secretaria de Estado de Turismo 

Moisés Gomes Prefeitura de Praia Grande 

Gregory Andrade Secretaria de Estado de Turismo 

Gustavo Grisa Secretaria de Estado de Turismo 

Hugo Passos  

Rodrigo Ramos Secretaria de Estado de Turismo 

Pauta divulgada em:  
10/06/2021 

Reunião iniciada às:  
10h05 

Término da Reunião às:  
12h15 

 

OBJETIVOS 

Item I - Programas e ações Secretaria Estadual de Turismo e Viagens; 
Item II - Roteiros turísticos regionais; 
Item III - Cadastur para empresas náuticas; 
Item IV - Selo Metropolitano - Minuta atualizada da deliberação; 
Item V - Outros assuntos de interesse regional. 
Item IV - Assuntos gerais. 
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REGISTROS 

• OBJETIVOS 

Ausências: 
Municípios: Bertioga, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe 
Estado: Esportes, Educação, Cultura, Infraestrutura e Meio Ambiente, Transportes 
Metropolitanos e Logística e Transportes 
 

• Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora, Ana Cristina Clemente, e foram 
tratados os seguintes aspectos: 

- Item IV - Selo Metropolitano - Minuta atualizada da deliberação; 
. Ana Cristina não conseguiu terminar a proposta de deixá-lo mais genérico; 
. Fará na próxima semana e encaminhará por e-mail; 
. Moisés sugeriu e ser elaborado questionário sobre o selo e encaminhar aos 

prefeitos para entrarem num acordo; 
. Questionário com perguntas corriqueira, como onde o ônibus vai parar, taxas; 
. Rui posicionamento da CT de Mobilidade, começar com um termo de acordo com 

os que se interessam como Santos e São Vicente e os demais municípios irão 
integrando; 

. Marcio propuseram um termo de adesão para as prefeituras que quiserem 
participar, posicionamento da CT de Mobilidade; 

. Milton com relação ao selo metropolitano tem dois municípios que iriam aderir 
Santos e São Vicente, além de Peruíbe e Itanhaém irão aderir ao selo; 

. Participação de reunião da retomada da economia SDR e SDE, nossa região será 
contemplada no programa; 

. Propôs a inclusão da Secretaria de Turismo no programa, foi pedido que seja feito 
um plano, para apresentar ao coite na reunião que será realizada em 1º e 2 de 
julho; 

. Apresentar o que cada município tem em termos de turismo; 
Ana Cristina já conversou com o coordenador Leandro, coordenador da CT 
Mobilidade e Logística; 
Sobre a pesquisa proposta pelo Moisés, pode ser elaborado um questionário para 
entender qual é a dinâmica, depois das pessoas estarem favoráveis ao selo; 
Desenhar uma pesquisa e aplicar junto aos prefeitos, quais são as restrições e 
adequações; 

. Rui o start está sendo dado com os quatro municípios, aonde vai chegar, como o 
comércio via ser envolvido com esse receptivo; 

. Selley acha que é válida a pesquisa e esta CT tem representantes que 
despacham direto com o prefeito, secretários, essa pesquisa parece alternativas 
para atrasar o processo; 

. É válida a pesquisa mas ser um pouco mais proativo; 

. Rui concorda com a Selley e todos os prefeitos de certa forma já sabem o que 
está acontecendo; 

. Secretários discutirem com seus prefeitos os seus prós e contra; 

. Milton iniciar com os quatro municípios e fazer os alinhamentos; 

. É preciso fazer a região metropolitana respirar economia, turismo; 

. Fazer a nossa região respirar turismo; 

. Moisés se já tem cidades que concordaram já deve dar início com elas; 

. A ideia do questionário, que deve ser simples é para entender, nortear e 
participar;  
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. São sugestões, agradeceu ; 

. Renato o assunto será discutido através de equilíbrio; 

. Feliz em saber que já tem quatro municípios com interesse em participar o selo 
metropolitano, pelo amadurecimento; 

. Ana Cristina encaminhará a última versão e na próxima reunião discute a 
pesquisa que poderá ser mais operacional, de colocar regras em prática; 

. Não esperarão os nove municípios; 

. Lembrou da necessidade de se ter um custo-benefício; 

. Luiz Sobrinho estão avançando com o tema de estruturas náuticas; 

. Conseguiram finalizar o caderno de estruturas práticas; 

. Estão fechando o acordo com a Ecobar para consultorias para que sejam feitas a 
consultoria, capacitações e serviços; 

. Rui levantou a questão da criação de circuitos; 

. Luiz estão estruturando circuitos, a ideia de desenvolver o circuito não é somente 
para navegação e sim mostrar o arcabouço turístico que tem em cada parada; 

. Edilson, problema com ampliação do circuito náutico com a APA Marinha; 

. Se tem algum estudo de mudança; 

. Sobrinho via rápida não tem turismo náutico, como desmembrar esse 
mapeamento que foi feito a 6 a 8 anos; 

. Conversar com o órgão; 

. Edilson problemas com áreas de preservação ambiental, quase 80% de área 
protegida; 

. Luiz Sobrinho se propôs a estudar formas para ajudar Peruíbe na área de turismo 
como um todo; 

. Chegar a ter argumentos de forma segura; 
- Item I - Programas e ações Secretaria Estadual de Turismo e Viagens; 
. Gustavo Grisa projeto lei dos distritos turísticos, regulamentação de lei e decretos 

exigidos pela lei;  
. Lei 17374/21; 
. Objetivo é configurar algumas áreas; 
. O distrito tem que ter acordo de municipalidades, elemento empresarial que é que 

vai fazer os investimentos, empreendimento; 
. Quando tiver um espaço pra distrito, ajuda da Secretaria de Estado de Turismo 

para configurar toda aquela situação; 
. Diferença para turismo; 
. Estão a disposição para ajudar nessa articulação; 
. As publicações de decreto e resoluções devem sair na próxima semana; 
. Serão feitos eventos de divulgação; 
. Lei nova que só existe no Ceará, em Jeriquaquará; 
. Estudar esse assunto profundamente; 
. Configurar, conversar e articular e pensar um distrito estratégico para a região; 
. Indução de fluxos, vocação, tipos de turismo os distritos ajudarão muito; 
. É um trabalho de informação, sabem quando começa, mas não quando termina; 
. Categorias de distrito: natural, de orla, de significância, histórico e cultural e de 

projeto temático; 
. Ana Cristina pensar uma área na região para um distrito; 
. A parte de articular o distrito a SEtur está à disposição; 
. O projeto tem que ter um sentido econômico; 
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. É um ponto importante a ser trabalhado por esta CT; 

. Item II - Roteiros turísticos regionais;; 

. Guia turístico para o Vale do Ribeira foi criado; 

. Rui as prefeituras que criaram o perfil ou será feito pelo Estado? 

. Gustavo oficialmente o distrito será proposto por um grupo, ou seja, prefeitura, 
entidades, grupos e associações; 

. A maneira encontrada pela Secretaria é a articulação, a ideia não é propor e sim 
fomentar a criação de distritos; 

. Rui é mais uma tarefa para esta CT o desenvolvimento deste trabalho que se 
engloba dentro do roteiro; 

. Colocou quais seriam os potenciais territórios como zoológico; 

. Christine formatar projetos turísticos, descobrir o que tem para formatar depois; 

. Criação de guia; 

. Fizeram um trabalho no Vale de Ribeira, detectaram vários segmentos com 
gastronomia, questão de natureza, histórico cultura na região de Iguape; 

. Levantaram vários atrativos e fizeram uma grande rede chamada rotas turísticas; 

. Importância dos agentes; 

. Já fizeram Vale do Ribeira, região da Mantiqueira e estão começando o do Litoral 
Norte; 

. Conceito do que é atrativo – o que traz o turista para a região; 

. A intenção não é fazer um guia de serviços; 

. Apresentação do guia do Vale do Ribeira; 

. A ideia é levantar um material rico, importante e economicamente muito rentável; 

. A ideia até o final do ano que vem fazer da BS; 

. Rui qual a infraestrutura o turista vai ter; 

. Christine no guia tem instruções e contatos com os interlocutores; 

. Irão promover e instrumentalizar; 

. Renato, dificuldade com as agências de turismo cadastradas no ministério de 
turismo, que tem de contratar os guias de turismo; 

. Solicitou que nesse processo sejam chamadas todas as agências de turismo, 
receptivo e guias ; 

. Fazer a conexão do trabalho bonito que estão fazendo; 

. Contato Christine; 

. Rui - Caminhos de Anchieta é um trabalho muito bom a ser considerado; 

. Renato a maior dificuldade na questão de comercialização não feita conexão com 
os operadores e guias turísticos; 

. Edilson acabou a rota, não sabe o que aconteceu no meio do caminho; 

. Renato em outros lugares do mundo, como o de Santiago, foram feitos 
passaportes; 

. Em todos faltou a conexão; 

. Sobrinho na Europa muitos turistas de meia idade e de terceira idade, tem 
estruturas como hotelaria, restaurantes, arcabouços; 

. Esse tipo de turista é um catalisador muito grande, deve ser repensado; 

. Renato trazer a Maria Tereza Ortale que é uma pessoa muito importante no 
Caminhos de Anchieta; 

. Edilson é a favor da retomada do Caminhos de Anchieta; 

. Rui descobrir o contato com a Maria Tereza Ortale que era uma entusiasta, 
trabalho lindíssimo a ser feito; 
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. Ana Cristina ação interessante, nessa temática tem também as rotas cênicas, que 
são acompanhadas pelo Rodrigo; 

. Rodrigo agradeceu por poder participar; 

. Conhece bem as dificuldades e possibilidades de trabalho local e regional; 

. Somar esforços e avançar no menor tempo possível; 

. Rotas cênicas – ideia do Secretário Vinicius, que tem visão do que se pode fazer 
para colher frutos futuramente; 

. Levar a caminhos, citou exemplos que trabalham no viés que os caminhos são 
também atrativos, o que é muito enraizado na cultura europeia; 

. Projetos que abrangem o que é rota cênica; 

. Apresentação, link na página da secretaria – rotas cênicas; 

. Trabalho feito em conjunto com a Invest; 

. Selecionaram 4 regiões; 

. Os cadernos podem ser encontrados na página da secretaria rotas cênicas – 
masterplans; 

. Rotas Cênicas - https://rotacenica.com/; 

. O conceito de rota cênica é um caminho, deve ter um conjunto de atividades e 
infraestrutura; 

. Estão desenvolvendo esses cadernos em diversas regiões; 

. A ideia é que esse projeto seja multiplicado pelas regiões turísticas do Estado; 

. Apresentação do projeto; 

. A ideia é entregar para o Estado, municípios e região de 30 projetos executivos – 
pórticos na rodovia, postos de informação, ponto de distribuição de produtos 
regionais; 

. O Estado está investindo na construção de algumas estruturas no Vale do Ribeira 
– Programa Vale do Futuro; 
Estão com parceria com o DER; 
Marcio como ficam os projetos em vista do impacto ambiental; 
Rodrigo estão trabalhando com a SIMA, que estão em nos ajudar na questão de 
intervenção ambiental; 

- Item III - Cadastur para empresas náuticas; 
. Gregory, o que é o Cadastur; 
. Turismo náutico/pesca desportiva – cadastro importante; 
. Tem a interface do turismo náutico que faz o mapeamento que fazem a prestação 

de serviços com o Cadastur; 
. Importância; 
. É um cadastro opcional que precisa de um fomento; 
. Aproveitarão os dados do Cadastur para fazer o cadastramento no Estado de São 

Paulo; 
. Linha Fungetur onde é obrigatório Cadastur; 
. Linhas de créditos precisam do Cadastur; 
. Se colocou à disposição de todos; 
. Renato, empreendimento que é faceto por diversos empreendimentos, como 

será? 
. Gregory - Não se sabe na plataforma de turismo náutico se poderá estar visível, 

se será apresentada as atividades que compõem a empresa, no Cadastur é 
possível; 

. Renato questão de segurança; 
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. Gregory por conta da demanda o Cadastur hoje faz análise de documento que é o 
CRV, da embarcação; 

. Edilson solicitou o e-mail do Gregory para poder tirar dúvidas do Cadastur; 

. Gregory informou sobre a realização de workshop para os novos gestores sobre 
os novos programas e o arcabouço da secretaria, principais demandas do 
Cadastur; 

. Ana a ideia é aproveitar mais os dados do Cadastur; 

. Renato se é possível fazer por região; 

. Gregory farão por região o workshop e mostrarão todas as atividades da SETUR; 

. Renato pergunto se haverá recursos para os municípios; 

. Gregory em breve terão informações via gabinete das prefeituras; 

. Gregory estão fazendo para honrar o orçamento anual; 

. Secretário está lutando para conseguir liberar o orçamento anual; 

. Nas próximas semanas terão novidades em relação ao orçamento deste ano; 
- Item V - Outros assuntos de interesse regional; 
. Ana pensar em temas regionais, vai preparar a minuta do selo; 
. Contato com a Tereza Ortale; 

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

 
Santos, 17 de junho de 2021 

 
 
 

ANA CRISTINA CLEMENTE 
Coordenadora 

 
 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
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