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DADOS GERAIS 

Data: 04/10/2016 Local: AGEM BS Horário: 14:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Elaine Gama Rocha Nascimento PM de Cubatão 

Emerson dos Santos Lopes PM de Guarujá 

Eduardo Monteiro Ribas PM de Peruíbe 

Edgar Dall’Acqua PM de Praia Grande 

Marcelo Vallejo Fachada PM Santos 

Marcia Aguiar PM São Vicente 

Edgar Lucero Secretaria de Estado de Turismo 

Maurício Petiz Secretaria de Estado de Turismo 

Ana Flávia Oliveira Sec. de Estado de Planejamento e Gestão 

Convidados:  

Francisco Gomes da Costa Neto AGEM 

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Luciana Freitas L. Santos AGEM/CONDESB 

Márcio Aurelio Quedinho AGEM 

Helio Vieira AGEM 

Marcelo Hermsdorf AGEM/Estagiário 

Rui Lemos Smith PM Praia Grande 

Aline M. Marchetti PM Mongaguá 

Valéria Miranda PM Mongaguá 

Fabiano Cardoso Persim PM Peruíbe 

Alexandre Nunes Affonso Santos e Região Convention Bureau 

Renato Marchesini Caiçara Expedições Turismo/CMTu S.Vicente 

Thiago Rodrigues Schulze IFSP – Campus CVBxt 

Claudinei José do Carmo COMTUR São Vicente 

Pauta divulgada em:  
23/09/2016 

Reunião iniciada às:  
14h42 

Término da Reunião às:  
16h10 

 

OBJETIVOS 

 Relato da reunião ocorrida com o Delegado Regional de Turismo da Baixada 

Santista e Vale do Ribeira, Edgar Lucero, com o Secretário de Estado de Turismo, 

Laércio Benko Lopes sobre o selo metropolitano. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga e Itanhaém 
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Educação, Cultura, Meio Ambiente, Transportes 
Metropolitanos, Logística e Transportes e Emprego e Relações do Trabalho. 
 

Ata de Reunião Extraordinária da Câmara Temática de 
Turismo 

N 001/ 2016 
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 Os trabalhos foram abertos pelo Diretor Executivo da AGEM e foram discutidos os 
seguintes aspectos: 

- Realização de reunião com Helio Vieira, Edgar Lucero, Secretário de Estado de 
Turismo e com o Coordenador de Turismo do Estado, Maurício Petiz sobre o selo 
metropolitano; 

- Lembrado que essa discussão foi realizada desde a época que a sra. Celina 
Linhares coordenava esta CT; 

- Dificuldade em pensar num sistema que pudesse atender todos os municipios e 
custear o processo; 

- Levantado o trabalho executado em rotas e no Caminha Sao Paulo com empresa 
que atua junto à Secretaria de Estado de Turismo; 

- Hélio colocou a ideia de ser realizada reunião antes da do dia 11/10;  

- Proposta de receber na semana que vem a empresa que já faz o trabalho com a 
Secretaria de Estado de Turismo; 

- A reunião de hoje foi solicitada para conhecimento do status de cada um referente 
ao ingresso de turistas; 

- O Coordenador da CT, Eduardo Ribas informou sobre a mudança da data da 
reunião do dia 11 para o dia 18.10, a qual será em conjunto com a CT APA 
(Agropecuária, Pesca e Aquicultura); 

- Encaminhar cadastro de agências que elas mesmas emitiriam o selo, sem 
pagamento de taxa; 

- Acordo de cavalheiros  

- Edgar, Regional do Estado de Turismo, lembrou que foi proposto que os 
operadores não pagariam taxa;  

- O Coordenador levantou a existência de consenso sobre a necessidade de serem 
revistas as legislações municipais sendo colocado pelo Diretor Executivo da 
AGEM que a ideia é facilitar e não complicar; 

- Renato, da Caiçara Expedições colocou sobre a questão de circuito, estudos ; 

- Foi lembrado pelo Técnico da AGEM, Francisco Gomes que essa questão deve 
passar pelo Conselho Estadual de Turismo; 

- Alexandre, do Santos Convention informou que somente Santos e Cubatão não 
cobram taxa para turismo de um dia;  

- Ressaltado que em respeito ao municipio de origem, recolhe-se a taxa; a 
necessidade de mudança da visão e que a cobrança é inconstitucional; 

- Proposto pelo Turismólogo Francisco Gomes que seja trabalhada com os 
municipios uma forma de chegar a adequação da legislação do selo 
metropolitano; 

- Rui Smith, de Praia Grande, colocou que a proposta encaminhada pela CT é a 
mais adequada, cobrança da taxa da primeira cidade que recepcionará o turista; 

- Destacado que questão prática de operação as Agências de Turismo comportam - 
Capacidade de carga  

- Marcia, de São Vicente, evidenciou que tem duas formas de se dar autorização: 
para as agências que vem de fora, onde há legislação;  

- Para as agências locais/metropolitanas não temos legislação; 

- Emerson, Secretário de Turismo do Guarujá, levantou a questão de quem vai 
encaminhar essa proposta, autorização passar pelo Condesb; 

- Foi levantada a necessidade de se dar uma sequência pelo Helio, da AGEM, 
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pegar as quatro legislações que já foram encaminhadas e ver no que se 
adequam;  

- Maurício Petiz, Coordenador Estadual de Turismo falou da experiência do 
Cadastur e a questão de fiscalização; 

- Edgar, Regional de Turismo lembrou que o combinado foi que cada município 
trouxesse como funciona em cada cidade a entrada e circulação de veículos de 
transporte turístico;  

- Lembrado pelo Coordenador, Eduardo Ribas, que foi encaminhada solicitação 
referente ao selo metropolitano, devido que o eixo de Desenvolvimento 
Econômico estar pouco ativo; 

- Proposto que a Agem analise as legislações, que o grupo estudará a forma sobre 
a cobrança de taxa e montagem do sistema, e levantar informações que o sistema 
deve ter;  

- Marcelo, de Santos, fiscalização - conhecimento do sistema; 

- Marcio, da AGEM e coordenador da CT TIC falou sobre o trabalho executado na 
sua Câmara Temática, da necessidade de analisar sistema de Santos, como 
trabalhar o sistema, que serão utilizados os campos parâmetros de Santos - 
padrão de Santos; 

- Quem vai fazer a gestão do sistema;  

- Petiz a ideia é da empresa vir a reunião desta CT;  

- Marcia aumentar estrutura da Delegacia Regional de Turismo; 

- Diferença entre guia de turismo e agência de turismo;  

- Enviar questões metropolitanas, levantar questões metropolitanas de andamento;  

- Mauricio Petiz acelerar para terminar antes da temporada;  

- Marcio fará reunião com a empresa;  

- Francisco Gomes fez um breve histórico do selo metropolitano -programa 
balneários praianos; 

- Alex, do SRCB informou sobre eventos que serão trazidos para a RMBS na área 
médica, para realização de Congressos Médicos; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 4 de outubro de 2016 

 
 

 
EDUARDO MONTEIRO RIBAS 

Coordenador 
 
 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


