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DADOS GERAIS 

Data: 11/05/2015 Local:  Sala de reuniões da AGEM Horário: 14h30 

Tipo de Reunião: TRABALHO 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Lista de Participantes:  

Marcia Aguiar PM - São Vicente 

Francisco Tico Barbosa PM - Cubatão 

Marcelo Fachada PM - Santos 

Maira M. Leite STM/CRI 

Edgar Dall`Acgua PM – Praia Grande 

Milton Campos PM - Itanhaém 

Luciano Netto PM - Itanhaém 

José Rodriguez PM – Guarujá 

Convidados:  

Douglas Ferreira Lima PM - Cubatão 

Celina Linhares Setur – São Paulo 

Michele Oliveira do Amor Divino Sebrae – São Paulo 

Gilson Miguel AGEM/CONDESB 

Luciana Freitas Lemos dos Santos  

Marcelo Hermes AGEM 

Marinilza Monteiro Alves Pereira Agem 

Iramar Marciano PM – Praia Grande 

Pauta divulgada em: 
09/04/2015 

Reunião iniciada às:  
14h30 

Término da Reunião às:  
17h50 

 

OBJETIVOS 

 Item I – Retomada dos trabalhos; 
 Item II- Outros assuntos de interesse regional 

 
 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga, Peruíbe e Mongaguá. 
Estado: Emprego e Relações do Trabalho, Educação, Transportes Metropolitano, Logística e 
Transportes, Meio Ambiente e Planejamento e Desenvolvimento. 
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Turismo 

N 001/2015 
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A Diretora administrativa da Agem, Marinilza Monteiro Alves Pereira, abriu a reunião que indicou, 

por unanimidade, a Delegada da Secretaria de Estado de Turismo na Região Metropolitana da 

Baixada Santista e Vale do Ribeira, Celina Linhares para coordenar os trabalhos dessa reunião da 

Câmara Temática de Turismo. 

 
Antes de passar a palavra à nova coordenadora, Marinilza salientou a importância do trabalho realizado 

na CT para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo na nossa região, lamentando que esteja 

desativada desde 2013, quando se reuniu pela última vez com “foco” no Plano de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana. 

Após uma rápida rodada de apresentação dos integrantes da CT, e após explicar que as ações da CT e da 

Delegacia de Turismo andam juntas, a coordenadora traçou as diretrizes do Plano Nacional de Turismo 

com base na geração de emprego e renda, empreendedorismo, inovação e conhecimento e diálogo com 

a sociedade, com as metas de aumentar o número de turistas, aumentar a receita (acima de R$ 10 

bilhões), dar maior competitividade e, também, maior ocupação do setor turístico. 

Em seguida foi discutido a necessidade da elaboração do Plano Diretor de Turismo Metropolitano e do 

Plano Municipal de Turismo por serem instrumentos estratégicos de crescimento e desenvolvimento, de 

renda e emprego e de captação de investimento. 

Ficou decidido que os municípios devem começar imediatamente a discutir, formalizar ou finalizar – 

dependendo do estágio de cada um – seu Plano Municipal, solicitando, inclusive verba (se necessário) à 

Secretária Estadual. 

A Coordenadora entende que até o final do ano os planos municipais devem estar concluídos para, em 

2016, começar a se “pensar no Plano Metropolitano”. 

Os representantes dos municípios presentes foram informados que o acesso à verba DADE passa 

necessariamente pela oficialização do Plano Municipal de Turismo. 

Todos, em seus municípios, devem começar a fazer o levantamento do inventário turístico. 

Os municípios devem fazer o levantamento da sinalização turística e dos pontos turísticos. Podem contar 

com verba da Setur-SP. 

Ficou decidido ainda: 

 
1. Maior ação de comunicação do turismo regional para o resto do Estado e do País. 

2. Massificação do nome da Baixada Santista e da Costa da Mata Atlântica. 

3. Propor ações para que cada município, junto com o Santos Convention Bureau, faça o cadastro do 

TRADE turístico no CADASTUR. Importante para se traçar o perfil do turista na região. 

4. O representante de Cubatão, Tico Barbosa, propôs que as Prefeituras só liberem (ou renovem) o 

alvará de funcionamento da empresa com a apresentação do cadastro no CADASTUR. 
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5. Os municípios devem ter ativos seus Conselhos Municipais de Turismo. 

6. Incentivar a participação dos representantes do TRADE turístico na CT do CONDESB e do SEBRAE/SP. 

7. Aprovada a proposta de organização do II Fórum Metropolitano de Turismo. 

Em seguida a coordenadora solicitou a colaboração dos municípios para montar e estruturar a 

Delegacia de Turismo, e solicitou apoio dos municípios com material turísticos de cada cidade. 

Foi feito um levantamento da situação atual de cada um dos municípios presentes sobre o atual  

estágio do Plano Municipal de Turismo: 

 
1. Guarujá: Refazendo 

2. Cubatão: Inventário concluído. Enviou oficio à Setur-SP solicitando verba para elaborar o Plano. 

3. São Vicente: Proposta está pronta para elaboração. 

4. Santos: Em processo de licitação para contratação de consultoria especializada. 

5. Praia Grande: Fase de estudos. 

6. Itanhaém: Necessita de recursos. 

(Os municípios de Mongaguá, Bertioga e Peruíbe não estavam representados na reunião) 

 

Ficou decidido que as reuniões da Câmara Temática serão itinerantes e realizadas sempre na primeira 

terça-feira de cada mês. Preliminarmente foi elaborado o seguinte calendário: 

Data e local das próximas reuniões da CT: 
1. Guarujá                dia 02 de junho 

2. Praia Grande  dia 07 de julho 

3. Cubatão  dia 04 de agosto 

4. Itanhaém   dia 1º de setembro 

5. São Vicente   dia 06 de outubro 

Nada mais tendo a tratar a reunião foi finalizada. 

 
Santos, 11 de maio de 2015 

 
 

CELINA LINHARES 
Coordenação  

 
 
 
GILSON MIGUEL 
Secretário 
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