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DADOS GERAIS 

Data: 25/10/2021 Local: videoconferência Horário: 15h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Filipe Prefeitura Bertioga 

Thais Margarido Prefeitura de Cubatão 

Fabio Santos Prefeitura de Guarujá 

Moiséis Gomes Prefeitura de Praia Grande 

Rodrigo Zanella Prefeitura de Itanhaém 

Jorge Penha  

Selley Prefeitura de Santos 

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 

Marcio Quedinho AGEM 

Milton Gonçalves AGEM 

Almir Douglas de Oliveira Marcellino Comtur Praia Grande 

Rodrigo Monteiro  

Flavio  

Virna Gomes Prefeitura de Praia Grande 

Luis Sobrinho Secretaria de Estado de Turismo e  

Paula Jacó  

Bruno Ribeiro da Rocha  

Thomaz Prefeitura de São Vicente 

Pauta divulgada em:  
22/10/2021 

Reunião iniciada às:  
9h10 

Término da Reunião às:  
10h37 

 

OBJETIVOS 

 

 

REGISTROS 

• OBJETIVOS 

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

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

• A ideia é fazer um resgate do projeto 
• Já foi apresentado em 2019 

Ata de Reunião Extraordinária da Câmara Temática de 
Turismo 

N 001/2021 
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• Marketing da plataforma 

• Leiaute da plataforma Flavio está fazendo 
• Breve histórico 

1. Contribuir com aumento do consumo nos equipamentos turísticos e comércio local 

2. Estimular um fluxo turístico ordenado e qualificado 

3. Isentar taxas de entrada mediante agendamento por agências de viagem para roteiros por 

mais de 1 cidade da região.  

4. Ausência de taxas de entrada mediante agendamento por agências de viagem para roteiros 

por mais de 1 cidade da região.** 

• Luis Sobrinho se é necessário colocar o pernoite 
• Ana Cristina informou que não pode ser turismo de um dia 
• Selley o que caracteriza o city tour 
• Ana colocar no site os benefícios da plataforma e do selo 
• Resgate da apresentação do selo metropolitano 
• A ideia é só resgatar o que já foi falado 

• Flavio faria marketing da plataforma 
• Flávio fazer apresentação que mostre justamente os benefícios 
• Mostrar primeiro que haverá um incentivo do turismo devido a isenção das taxas 
• O site será para o cadastramento das agências 
• Selley Santos não cobra taxa se iria isentar para todas as outras cidades e 

levantou a questão de ser pago em uma e não paga na outra 
• Esse é o ponto chave da questão 

• Fabio EMTU nesse momento não deve ser mencionado neste momento 
• Enquanto EMTU que o veículo tem que ter o cadastro na EMTU, inspeção válida, 

se não tiver ele será apreendido 
• Milton na plataforma já tem essa existência de todos os credenciamentos nas 

empresas 
• Selley se terá espaço para quem cobra e para quem não cobra 
• Ana Não vai ter taxa nenhuma para o selo 
• A ideia é fazer depois uma reunião com o trade, onde o marketing é a ausência de 

taxas 
• Nesta reunião do Condesb não será o high light 
• Filipe fez observações no documento 
• Bertioga tem um número pequeno de agências 
• Estão dispostos a abrir mão das taxas, desde que tenha legalidade 

• Cadastro aberto do trade turístico para ter algum retorno para o município 
• Qualificar um pouco o trade 
• Já existe dentro do conselho de turismo um selo, qualificação para atendimento do 

turista 
• Ana se será obrigação de se não tiver nenhum serviço contratado ser negado 
• Filipe tem a possibilidade de negar 
• A taxa de turismo de um dia é altíssima, para incentivar para que a pessoa faça 

algum passeio pela cidade 
• Existem locais que não tem alvará de funcionamento, qualificação do trade 
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turístico 
• Pode ser um instrumento de gestão para o município 
• Legalidade desde que tenha ampla concorrência, chamamento público 
• Municípios terem critérios mínimos para os credenciamentos 

• Selley legislação que foi encaminhada para a Câmara sobre estacionamentos 
credenciados 

• Ana Cristina propôs aprovação com restrições 
• Criação de um cadastro regional de prestadores de serviços 
• Fator bem relevante a ser discutido  
• Milton é muito particular de cada município liberar o selo, a 

regulamentação/qualificação poderá ser colocado na plataforma 
• As inserções dos municípios ao longo do tempo serão feitas em reuniões da CT e 

aí a AGEM passará para a empresa fazer as inserções dos municípios 
• Flavio apresentou a plataforma 
• Ana como será validado pela EMTU 
• Fabio informou que em relação ao fretamento estao preocupados com a inspeção 

do veículo 
• Eles estando inspecionados, significa que eles têm segurança para transporte de 

passageiros está valido para viajar 
• Roteiros especificar 
• Encaminhou a última versão 
• Thais – a única que a preocupa é uma experiência que passou quando estava em 

Guarujá, é a alta temporada de verão 
• Recebimento de autorizações forjadas 

• Não tem como fiscalizar no pico da temporada, mesmo tendo controle municipal 
rigoroso 

• Milton deixou claro e agradeceu o empenho de toda a secretaria 

• Amanhã na reunião todos os prefeitos deram ok em relação ao selo, reforçar para 
que os prefeitos abracem a ideia importante para a retomada econômica e do 
turismo, o município não é obrigado a aderir 

• A ideia é a partir de janeiro dar início a plataforma 
• Selley Santos fez um projeto de lei para regulamentar, chamado de turista legal 

• O que pode ser feito a pessoa tem que estacionar a van em um estacionamento, 
não pode parar no meio da rua 

• No Sistur será previsto a autorização 
• O mínimo que podem exigir sem proibir que as pessoas possam ir a praia 
• É um passo a passo, aos poucos as pessoas vão sentindo dificuldade, vindo 

procurando atender todas as regras 
• É preciso iniciar, começar a sentir as dificuldades e aprimorar o processo 
• Luis questão do ordenamento, trabalho continuo de ordenação 
• Thais agradeceu a contribuição da Selley 
• Luis programa turismo legal 

• Ter aceitação e balizamento das necessidades que há 
• Sempre haverá pessoas que tentarão burlar as normativas, mas vamos 

melhorando a inspeção e tirando as pessoas com esse tipo de atitudes 
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• Flavio se colocou à disposição, mostrará amanhã na reunião através de power 
point o programa 

• A princípio o roteiro será um texto livre 
• Telas serão duas, uma prévia para os prefeitos verem o que foi traçado 

• Milton deixar claro que o selo metropolitano será validado pelos municípios 
• Selley detalhes operacionais não cabem para a reunião amanhã 
• Destacar que é uma busca de ordenamento, que será aprimorando e que as 

secretarias irão operacionalizar, buscar a adesão dos municípios 
• Amanhã será o ponta pé inicial  
• Quedinho importancia de se destacar os pontos e sugeriu colocar a questão de um 

diagrama de forma macro, um fluxo 
• Sugeriu a criação de GT para essa operacionalização 
• Luis Sobrinho assegurar o entendimento e a garantia 
• Linha do tempo com ações 

• Quedinho deixar claro a autonomia dos municípios 
• Milton a AGEM é apenas interlocutora da plataforma 
• No link de cada município estarão as regras de cada município 
• Selley depende da viagem a antecedência, vai de acordo com a própria agência, 

vão organizando caso a caso 
• Tem que ter equipe disponível 
• Flavio propôs ter uma regra única 
• Milton – número de ônibus que poderão entrar nos municípios 

• O número de selos será determinado pelos municípios 
• A gerência dos selos é de cada município 
• Guarujá Fabio sugeriu prever prazo 
• Rodrigo Monteiro – vários ônibus chegando a plataforma organizará, ela é mais 

uma ferramenta para os municípios para selecionar 
• Agendamento prévio consegue envolver outros setores 
• Luis questão do tempo, ordenamento, experiência de que era de 10 dias 

• Não liberação compulsiva, ordenamento 
• Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.  

 
Santos, 25 de outubro de 2021 

 
 
 

ANA CRISTINA CLEMENTE 
Coordenadora 

 
 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
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