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DADOS GERAIS 

Data: 31/08/2021 Local: videoconferência Horário: 15h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

John Andre de Oliveira Prefeitura de Cubatão 

Fabio Santos Prefeitura de Guarujá 

Aline Melevski Prefeitura de Mongaguá 

Edilson Almeida Prefeitura de Peruíbe 

Moisés Gomes Prefeitura de Praia Grande 

Marcelo Vallejo Fachada Prefeitura de Santos 

Renato Marchesini Prefeitura de São Vicente 

Fabio Ferreira dos Santos Coelho Secretaria de Est. Transp.Metropolitanos/EMTU 

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 

Milton Gonçalves AGEM 

Marco Aurélio Quedinho AGEM 

Almir Douglas de Oliveira Marcellino Comtur Praia Grande 

Thiago Rodrigues Schulze Instituto Federal de São Paulo 

Aluizo Bernardino Prefeitura de Bertioga 

Marcus Vinicius de Souza Ferreira Prefeitura de Itanhaém 

Ana Flavia Scarelli Prefeitura de Praia Grande 

Rui Lemos Smith Prefeitura de Praia Grande 

Braz Antunes Prefeitura de Santos 

Moises Gomes  

Maria Paula  

José Luiz  

Pauta divulgada em:  
20/07/2021 

Reunião iniciada às:  
15h08 

Término da Reunião às:  
16h54 

 

OBJETIVOS 

Item I - Apresentação Projeto Aquaviário; 
Item II - Circuito dos Fortes - Cel Secomandi; 
Item IV - Selo Metropolitano; 
Item V - Informes gerais da SETUR; 
Item VI - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

• OBJETIVOS 

Ausências: 
Municípios: Itanhaém 
Estado: Esportes, Educação, Cultura, Infraestrutura e Meio Ambiente 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Turismo N 006/2021 



 
 

CT TUR 006.21 
 
  Página 2 de 6 

REGISTROS 

 

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

- Item I - Apresentação Projeto Aquaviário; 
. Gontran cumprimentou a todos; 
' Questão de mobilidade urbana, transporte público aquaviário de passageiros na 

Baixada Santista; 
' Apresentação de vídeo; 
' Trinta anos de história; 
' A parte turística está dentro dessa história; 
' Apresentação de vídeo Amazônia Azul; 
' Estudos feitos pelo IPT e pela prefeitura de Santos; 
' Histórico de estudos do transporte aquaviário na Baixada Santista; 
' Viabilidade técnica e econômica; 
' Integração das esferas e iniciativa privada; 
' Razões porque não aconteceram; 
. Rui lembrou que há um tempo atrás o Condesb recebeu um estudo aquaviário 

com dados do IPT e realmente não é fácil e a adaptação para que isso ocorra é 
muito grande; 

' Temos linhas férreas, áreas assoreadas entre outros; 
' A única ligação que poderia ser feita era entre Santos e Bertioga; 
' Tinham aval da capitania dos portos, na época não foi viável; 
' Ter muito cuidado; 
' Tipo de barcaça era de calado baixo como na Holanda; 
' Não é qualquer barco que passa; 
' Cuidado na apresentação desse estudo para não perdermos tempo com 

programas inviáveis; 
. Ana Cristina agradeceu a apresentação, e disse que é um projeto grandioso e 

desafiador; 
' Tem alguns pontos sensíveis; 
' Tem que adaptar as questões de navegabilidade, ; 
' Tem tudo para agregar, a discussão tem sido recorrente; 
' Quando se fala em mobilidade não é so em turismo; 
. Juca Aguirre tenha alguma contribuição; 
' Envolver outros atores como Marinha, áreas de transportes; 
' Ir discutindo em pequenas partes; 
. Milton disse que essa apresentação já foi feita no governo do estado; 
' Se é viável ou não os estudos é que vão dizer; 
' Não perdemos tempo, só saberemos se iremos perder tempo lá na frente; 
' Respeitar toda apresentação que é feita; 
' Os estudos é que vão mostrar se é viável ou não e a apresentação é de grande 

valia; 
. Rui informou sobre um estudo equivalente já foi apresentado, por todas as 

sociedades competentes, envolvendo autoridades internacionais e apresentou 
inviável naquela época; 
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. Fabio Santos acha de grande valia ter um projeto dessa magnitude, desse punho, 
até que se tenha um parecer final; 

' Conhece a história do Gotran e do projeto; 
. Fabio EMTU – esteve na EMTU está fazendo a ia sacra nas prefeituras; 
' O projeto é muito legal, mas entendem na EMTU que é mais ligado a turismo do 

que a mobilidade urbana, pois pressupõe uma tarifa pública; 
' E o que ele está propondo não entra; 
' É o caso da tarifa pública; 
. Renato colocou que já esteve com Gontran, gostou do projeto, o projeto é muito 

bacana capacitado; 
' É preciso avançar, é preciso superar algumas situações, ver as possibilidades 

viáveis; 
' Está na hora de pensarmos em mobilidades de pessoas, cargas e turismo; 
. Ana Cristina se colocou à disposição, existe um histórico e que concorda com o 

Renato, pegar pontos específicos e trabalhar a partir deles; 
' Importância das informações das dificuldades que tiveram antes; 
' Questão da viabilidade, importante ter esse estudo; 
' Ter um estudo de impacto, quantas pessoas, quantas navegações, impactos; 
' Ter informações atualizadas para fazer uma proposta; 
' Investimentos; 
' Questões importantes para pensarmos nos próximos passos; 
. Gotran informou que essa apresentação já foi feita ao Departamento Hidroviário; 
' Tem estudo desde o começo do século e todos estão contemplados; 
' São centenas de páginas, muito extenso que não dá para explanar nesse 

momento; 
' A questão turística está contemplada, eles têm ideia de fazer com um barco 

turístico durante a semana levar alunos da rede de ensino para conhecer o bioma 
do mangue com uma abordagem holística, conhecendo a bacia hidrográfica da BS, 
conhecendo os fortes, aldeias indígenas; 

. Marcio lembrou é muito interessante o projeto, mas esse assunto deve ser 
discutido pela CT Mobilidade e Logística e estão desenvolvendo o Plano 
Metropolitano, estão passando para a empresa que está fazendo; 

' Ponto interessante da parte turística; 
- Item II - Circuito dos Fortes - Cel Secomandi; 
. Proposta que saiu desta CT; 
' Cel Secomandi, disse da satisfação enorme para falar de um tema que não é dele, 

é da AGEM; 
' Será feito um tour virtual com Cesar Bargo; 
' Passou para o Milton, da AGEM, uma proposta de passeio de Guarujá a Bertioga; 
. Rui colocou que acompanha o estudo do roteiro dos fortes desde 2005; 
' O que querem é um roteiro presencialmente pelas pessoas, a pandemia tende a 

acabar e o turismo vai ter sua retomada; 
' Estarmos preparados para receber as pessoas; 
' Cada forte tivesse um receptivo para o turista, que o comando da fortaleza 

preparasse um receptivo para os turistas; 
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' Explorar comercialmente; 
. Secomandi gestores das fortalezas, uma das coisas que pretendem fazer é colocar 

a bandeira, sistema de iluminação que está ruim; 
' Conseguiram recursos para recolocar o sistema de iluminação; 
' Dia 1º comemoração do bicentenário; 
' Depende muito da sociedade local; 
' Exemplificou o caso de Bertioga; 
' No Guarujá o problema é acessibilidade; 
' Exemplificou com a experiência com o forte de Daytona; 
. Ana colocou sobre instrumentos de incentivar a comercialização; 
' Tentar mobilizar as agências de receptivo, estudar a viabilidade de um produto 

para a prateleira; 
' Estão com uma relação muito boa com as operadoras; 
' Viabilidade de fazer um roteiro com as agências de receptivo; 
' Tem que ter uma estrutura por parte dos fortes; 
. Secomandi obrigar as empresas pelo menos um voucher para passeio na fortaleza; 
' Tem empresa interessada para fazer os dois fortes num dia; 
. Fabião ficamos pensando muito com a pandemia, Rui deu uma ideia genial; 
. Marcelo Fachada – informação que no píer da fortaleza não está atracando 

nenhuma embarcação, conforme informado pelo Reitor da Unisantos; 
' O píer está desativado; 
' Existe um problema de segurança para as pessoas irem do píer a fortaleza; 
' Fabião existe um entrave em função de uma parceria da prefeitura do município 

com a Unisantos; 
' A barca que atende é a do Góes que sai de hora em hora, está juntando a 

possibilidade de usar a barca da Pouca Farinha; 
' Existem caminhos para potencializar a chegada a Fortaleza da Barra; 
' O píer está comprometido e é necessário usar um píer próximo, questão de 

segurança; 
. Secomandi não tem assalto em favela, existe é um medo 
' Estão misturando o medo e o respeito. O medo de chegar na fortaleza e o respeito 

pelo patrimônio; 
' Quem tem que se interessar mais é o pessoal do Guarujá; 
' Passará publicações da Lidia Fiderich; 
' Está faltando as pessoas se interessarem por esse projeto; 
' Quem passar pela praia do Góes verá a diferença que já foi feita, reapareceu um 

forte; 
. Marcelo não tem dúvida do potencial da fortaleza, hoje não conseguem fazer que 

as pessoas a visitem em vista do acesso; 
' Hoje não existe a facilidade de acesso; 
. Milton colocou que há dois meses o Cel. Secomandi esteve na AGEM com 

representantes de Bertioga, Guarujá e Unisantos; 
' Disse que em relação à segurança que o Marcelo falou, é a segurança de 

embarque e desembarque, existe um TAC com a Unisantos para a reforma do píer 
da fortaleza; 
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' Ressaltou o guia que encontrou na fortaleza da Barra, Ivan, que é um patrimônio 
que tem que ser guardado, pois ele conhece cada espaço da fortaleza, apresenta 
recitando, deve ser valorizado e parabenizou a todos da fortaleza; 

' Com relação à visitação as fortalezas, a operação que opera é a City que dentro da 
concessão da city e a pode explorar turisticamente os municípios, implantar uma 
linha turística por ônibus; 

' Com relação que possa vir com o Governo do Estado, ele terá reunião com o 
Secretário de Turismo irá falar sobre a fortaleza da Barra; 

' Esteve conversando sobre a possibilidade de Santos disponibilizar um espaço na 
ponte Edgard Perdigão a Secretária Seley se colocou aberta a fazer essa parceria 
desde que seja algo organizado; 

. Em vista da hora não dará para discutir o selo metropolitano, em vista de que 
várias pessoas sairão da sala; 

. Fabião – encaminhou para o Secretário Fábio Santos, pediu para colocá-lo no 
grupo; 

. Os assuntos serão retomados na próxima reunião; 

. As cidades que tem turismo de inverno tiveram uma temporada de 1 mês, uma 
temporada muito boa; 

. Sugeriu que eles tivessem a fala de alguns secretários e prefeitos que tiveram a 
temporada de inverno, para preparar a temporada de verão; 

. Moisés PG questionou se a ata da reunião 05 foi aprovada em relação ao selo; 
• Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.  

 
Santos, 31 de agosto de 2021 

 
 
 

ANA CRISTINA CLEMENTE 
Coordenadora 

 
 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
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