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DADOS GERAIS 

Data: 18/10/2021 Local: videoconferência Horário: 15h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Filipe Toni Sofiati Prefeitura de Bertioga 

John André de Oliveira Prefeitura de Cubatão 

Fabio Santos Prefeitura de Guarujá 

Rodrigo Zanella Prefeitura de Itanhaém 

Maria Paula Pereira Koukdjan Prefeitura de Mongaguá 

Aline Melevski Prefeitura de Mongaguá 

Edilson Almeida Prefeitura de Peruíbe 

Moiséis Gomes Prefeitura de Praia Grande 

Marcelo Vallejo Fachada Prefeitura de Santos 

Juliana Arnaut de Santana 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:  

Paula Jacó  

Aline Marchetti  

Milton Gonçalves AGEM 

Marco Aurélio Quedinho AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Almir Douglas de Oliveira Marcellino Comtur Praia Grande 

Virna Gomes Meira Prefeitura de Praia Grande 

Rui Lemos Smith Prefeitura de Praia Grande 

Pauta divulgada em:  
08/10/2021 

Reunião iniciada às:  
9h18 

Término da Reunião às:  
11h40 

 

OBJETIVOS 

Item I - Votação para definição interlocutores titular e suplente para a RT Costa da Mata 
Atlântica, conforme Mapa Brasileiro do Turismo do Ministério do Turismo; 
Item II - Definição de Pesquisa sobre nome da RT Costa da Mata Atlântica; 
Item III - Outros assuntos de interesse comum 

 

REGISTROS 

• OBJETIVOS 

Ausências: 
Estado: Esportes, Educação, Cultura, Infraestrutura e Meio Ambiente 
 
link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Yzc4OGFlMTgtMjJhMC00ZWU0LTk4Y2ItZjdkN2EyYjQyNzBk% 
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223a78b0cd-7c8e-4929-83d5-

Ata de Reunião da Câmara Temática de Turismo N 007/2021 
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190a6cc01365%22%2c%22Oid%22%3a%22899a5b3a-be0d-4fb8-a56a-
1903d3d2a272%22%7d, cuja pauta segue abaixo: 
 
 

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

. Avanços com ações para a Baixada Santista; 

. CT proximidade com os municípios; 

. Trabalhando com algumas frentes na Secretaria de Estado de Turismo e Viagens; 

. Trabalho com rotas gastronômicas mapeamento da Costa da Mata Atlântica e 
Litoral Norte. 

. Selecionaram 15 circuitos, serão feitos documentários para divulgar a gastronomia 
regional. 

. Rotas turísticas, mapeamento de modo geral, trabalho feito no Vale do Ribeira e 
na Serra da Mantiqueira. 

. Construção de um guia turístico, divulgação do Estado. 

. Lado cultural, histórico e de natureza. 

. Lançamento de web série da cidade de Santos. 

. A ideia é refazer, estão trabalhando nas webséries dos municípios visando 
estimular viagens a região; 

. Retomada das feiras e eventos – ABAV realizada este ano em Fortaleza, foi muito 
positivo; 

. Realização da Aviesp, em Águas de Lindóia e depois em Gramado; 

. Organização de participação em outros eventos para divulgação das partes 
turísticas do Estado; 

- Item I - Votação para definição interlocutores titular e suplente para a RT Costa da 
Mata Atlântica, conforme Mapa Brasileiro do Turismo do Ministério do Turismo; 

. O Ministério está para lançar uma portaria que define os critérios para entrar no 
Mapa, ainda não foi feito, a Secretaria está cobrando; 

. A previsão é que se sair ainda este ano seja em novembro; 

. Interlocutor acompanhará as atividades; 

. Importância da atualização dos interlocutores que estarão futuramente a frente 
das ações do Ministério de Turismo e agora das ações que o Estado promove; 

. Moiseis, de Praia Grande indicou a funcionária Virna Gomes Meira 

. Marcelo Fachada perguntou de a Ana Cristina poderia ser, sendo informado que 
não; 

. Filipe justificou porque havia saído da interlocução, perguntou se ainda vai ter o 
cenário do selo metropolitano; 

. Sendo informado pela coordenadora que sim, informou sobre o desenvolvimento 
de plataforma, a qual deverá ser votada na próxima reunião do Condesb; 

. Marcelo Fachada, informou que a Secretária Selley se candidatou a ser 
interlocutora da região, em vista das cidades criativas, com o Ministério de 
Turismo; 

. Rui Smith colocou que muitas vezes o interlocutor começa a participar no patamar 
correspondente, mas ele não traz para a CT as discussões que são feitas a nível 
federal e estadual; 
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. Assumir o compromisso deve ser com a região metropolitana; 

. A preocupação nossa tem que ser sempre com a região metropolitana; 

. Filipe informou que o interlocutor representa os municípios nas reuniões e as 
orientações que vem é para que sejam feitas pontes com os municípios, o foco 
deles é levantar dados e informações para levarem ao Ministério para trazer a 
região; 

. O interlocutor fica com o trabalho pesado, papel do interlocutor com o Ministério é 
ser uma ponte de informações entre o Ministério e os municípios; 

. Ana Cristina o interlocutor também defende a região no Estado, articulação de 
ação; 

. É uma figura que representa a região; 

. Padronização de todas as regiões; 

. Milton agradeceu a todos a colaboração de todos durante o tempo que ele esteve 
na direção da AGEM BS e informou que tem notícias sobre a plataforma do selo 
metropolitano que poderá ser tratada nos assuntos gerais; 

. Foram escolhidos como interlocutor titular e suplente, Fábio Santos, de Guarujá e 
Virna de Praia Grande, respectivamente; 

- Item II - Definição de Pesquisa sobre nome da RT Costa da Mata Atlântica; 

. Assunto já discutido em outra reunião desta CT, tiveram várias sugestões; 

. A ideia é aplicar a pesquisa, formulário foi montado, mas devido a pandemia não 
foi aplicado; 

. A ideia é retomar a pesquisa, aplicá-la nos municípios, nos sites, tanto a 
população como empresários da região podem votar; 

. Nomes levantados foram Costa da Mata Atlântica, Baixada Santista, Litoral 
Santista; 

. Primeiro foi feita uma pesquisa com os membros desta CT, a pesquisa vai ser 
feita a pesquisa; 

. Rui deixar claro que mesmo tendo o resultado da enquete a decisão final será do 
plenário do Condesb; 

. Concordância dos prefeitos; 

. Ana colocou que pode ser colocada em votação no Condesb ou os representantes 
colocarem para seus prefeitos; 

. A CT sugere e o Condesb aprova; 

. Rui ressaltou que a CT é consultiva, não tem poder de decisão; 

. Luciana lembrou que serão os membros do Condesb, não só os prefeitos; 

. A CT leva a proposta e leva ao Condesb para aprovação; 

. Rui o poder de decisão final cabe ao Condesb, é uma discussão longa que 
estamos tendo sobre o selo metropolitano, a qual só vingará quando os nove 
prefeitos abraçarem a ideia; 

. A Coordenadora enviará o link da pesquisa para todos os membros desta CT; 

. A proposta é apresentar na reunião do Condesb de dezembro ou em reunião 
extraordinária; 

. A proposta é fazer a pesquisa e apresentar ao Condesb o resultado da pesquisa 
para ser validado; 

. A coordenadora disponibilizou link para acessar a pesquisa sobre o nome da 
nossa região turística, para sugestões, somente para os membros e convidados 
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desta CT; 

. Será aberto ao público futuramente; 

. A pesquisa será fechada dia 20; 

. Será colocado no grupo de whattsapp listagem dos nomes levantados 

- Item III - Outros assuntos de interesse comum; 
. Moiséis, convidou para participarem no dia 26, às 18h30, do encerramento das 

oficinas realizadas em Praia Grande, Dr, Prof. Alexandre Panuzzo; 
. Fábio levantou a questão de não efetivação da queima de fogos e shows na virada 

do ano; 
. Luciana informou que esse assunto é um dos itens da pauta da próxima reunião 

do Condesb; 
. Rui lançou um protesto sobre a legislação estadual que proíbe a queima de fogos 

com barulho; 
. Filipe agradeceu a todos os presentes que receberam o projeto Navegar é prever, 

ação que ocorreu durante 30 dias, está sendo feito um vídeo pelo Estado, todo o 
volume coletado pelos municípios; 

. O resultado foi acima do esperado e provocou a solicitação de outros eventos; 

. Propôs que voltem a discutir os eventos temáticos regionais e itinerantes, o 
momento é oportuno para criarem um padrão, o protocolo; 

. Marcelo Fachada agradeceu a paciência que ele teve com Santos, devido as 
dificuldades que tiveram; 

. Ana Cristina falou que o evento foi muito positivo; 

. Virna se apresentou e agradeceu a confiança do grupo e se colocou à disposição; 

. Edilson, representante de Peruíbe comentou sobre show pirotécnico, existem 
diversos entendimentos, em relação ao barulho; o que existe é som reduzidos; 

. Encaminhará ao grupo liminar de sindicato de Minas Gerais dos fogos de artifício 
contra o governo do Estado de São Paulo, que trata sobre o assunto; 

. Entende que não dá para fazer licitação em quinze dias, está fazendo as licitações 
para os eventos e estou deixando uma cláusula prevendo a inexecução do 
contrato, tanto no termo de referência como no edital de licitação; 

. Rui informou que em Praia Grande fez uma pesquisa com a população e a maioria 
quer o show de verão, também estão licitando, com todo o encaminhamento feito; 

. Marcelo, em Santos o prefeito já se manifestou que em relação ao réveillon não 
haverá queima de fogos e o carnaval já se liberou para a Liga das escolas de 
samba se organizarem para o carnaval, evento com controle, cumprindo os 
protocolos; 

. Fabio se colocou também a disponibilização e pediu desculpas por ter que sair da 
reunião antes do término; 

. A coordenadora falou sobre a aprovação do selo metropolitano na próxima reunião 
do Condesb e que o mesmo deve ser viabilizado até o final do ano; 

. Milton da Agem, informou que não está mais como Diretor Executivo da AGEM e 
colocou sobre a plataforma que hoje já é uma realidade, está em contato com 
uma empresa privada; 

. Todos os municípios passarão as regras e informações para a plataforma; 

.  
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A AGEM receberá as informações e repassará para a empresa, isso é uma 
sugestão, a qual pode ser mudada e discutida; 

. O contrato da agência que vai fazer com a plataforma seria um contrato de serviço 
com a AGEM, só que o pagamento não será feito pela AGEM, será a parceira 
privada, que fará; 

. O custo operacional é de dois anos, onde hospedagem, inserção de informações, 
tudo o que precisar da plataforma será feito com o custo pago pela empresa; 

. A coordenadora agradeceu ao Milton por ter viabilizado a plataforma, agora é 
preciso estruturar a plataforma, importância um instrumento jurídico da prestação 
desse serviço a AGEM para que não tenhamos nenhuma cobrança futura; 

. Rui manifestou sua opinião a grata revelação do Milton, na AGEM, que mostrou 
um espírito metropolitano, um entusiasmo de realização bastante forte e que 
espera que ele continue contribuindo para a região metropolitana, seu espírito é 
de muita valia; 

. Desejou boa sorte na sua nova empreitada e se colocou a disposição; 
• Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.  

 
Santos, 18 de outubro de 2021 

 
 
 

ANA CRISTINA CLEMENTE 
Coordenadora 

 
 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
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