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DADOS GERAIS 

Data: 13/09/2016 Local: Bertioga Forte São João Horário: 14:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Rodrigo Lacerda Guerreiro PM de Bertioga 

Elaine Gama Rocha Nascimento PM de Cubatão 

Bruno de Carvalho Reis PM de Guarujá 

Eduardo Monteiro Ribas PM de Peruíbe 

Edgar Dall’Acqua PM de Praia Grande 

José Manoel de Aguirre Neto Secretaria de Logística e Transporte 

Ana Flávia Oliveira Secretaria Des. e Planejamento Regional 

Convidados:  

Francisco Gomes da Costa Neto AGEM 

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Luciana Freitas L. Santos AGEM/CONDESB 

Décio Neves Gonçalves Filho PM de Bertioga 

Pauta divulgada em:  
06/09/2016 

Reunião iniciada às:  
14:30 

Término da Reunião às:  
15:26 

 

OBJETIVOS 

 Item I – Turismo de Base Comunitária; 

 Item II – Encaminhamento da questão do Selo Metropolitano à AGEM; 

 Item III – Agendamento de data para reunião conjunta Câmara Técnica de 

Turismo e Câmara Técnica de Agricultura; 

 Item IV – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Itanhaém, Mongaguá, Santos e São Vicente 
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Turismo, Educação, Cultura, Meio Ambiente, 
Transportes Metropolitanos e Emprego e Relações do Trabalho. 
 

Relato do andamento dos trabalhos: 
 

 Coordenador deu início a reunião com a leitura da ata anterior e citou que a 

mesma foi reenviada a Secretaria Executiva do CONDESB para serem feitas 

devidas alterações; 

 

 Em relação a correspondência enviada ao Diretor Executivo da AGEM referente ao 

Selo Metropolitano que está no aguardo de resposta; 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Turismo N 006/ 2016 
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 Foi informado pela Secretaria Executiva do CONDESB ao coordenador, que a 

referida correspondência deverá ser enviada para o CONDESB para que seja 

enviada ao Coordenador de Eixo de Desenvolvimento Econômico para análise, 

conhecimento e manifestação para deliberação CONDESB; 

 Citada que a CT de Agropecuária, Pesca e Agricultura solicitou reunião conjunta ao 

coordenador da CT turismo a qual deverá ocorrer no período pós-eleitoral; 

 

 Levantada questão referente ao andamento do Turismo de Base Comunitária onde 

foi esclarecido que 8 comunidades estão colaborando para o prosseguimento do 

projeto; 

 

 Comentado pelo Coordenador que as comunidades indígenas, caiçaras e dos 

morros fizeram curso sobre o mapeamento de seus inventários; 

 

 Falado que as cotas de turismo do Município de Cubatão já estão inseridas no 

plano do município e dispõe dos grupos de cozinheiras da comunidade onde 

fabricam seus alimentos, grupos de comunicação, grupo de monitoria e grupo de 

ateliê onde são confeccionados materiais e vendidos na própria comunidade; 

 

 Sugerido para que após o término do Programa de Recuperação Socioambiental 

da Serra do Mar feito pelo CDHU, as próprias comunidades deem prosseguimento 

aos projetos; 

 

 Falado pelo Coordenador que na Região Metropolitana da Baixada Santista em 

locais como Barra do Una, Prainha Branca e algumas comunidades indígenas já 

cobram pelos seus serviços de hospedagem, lazer e artesanatos; 

 

 O Coordenador solicitou explicações referentes ao recebimento do plano de 

trabalho onde foi esclarecida pela representante da Secretaria Executiva do 

CONDESB que o plano de trabalho é decorrência do Estatuto da Metrópole com 

aderência de todas as Agências Metropolitanas; 

 

 Informado pelo Coordenador que o plano de trabalho já foi entregue a Sec. 

Executiva do CONDESB, porém a Secretaria Executiva informou ao Coordenador o 

não recebimento do plano. O Coordenador se propôs a enviar o formulário aos 
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membros desta CT para preenchimento e entrega com prazo de uma semana e 

após enviá-la ao CONDESB; 

 

 Francisco Gomes, representante da AGEM nesta CT propôs ao Coordenador a 

reavaliação do Plano Regional de Turismo com estudo técnico cientifico em 

decorrência da defasagem da pesquisa que ocorreu no ano de 2002; 

 

 Informado que a próxima reunião desta Câmara Temática ocorrerá no dia 11 de 

outubro, às 14:00hs na AGEM; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 
 

 
 

Santos, 13 de setembro de 2016. 
 
 

 
 
 

 
EDUARDO MONTEIRO RIBAS 

Coordenador 
 
 
 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


