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DADOS GERAIS 

Data: 01/09/2015 Local: Prefeitura de Cubatão Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: TRABALHO 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Lista de Participantes:  

Emerson dos Santos Lopes PM Guarujá 

Milton Campos PM Itanhaém 

Luciano Netto PM Itanhaém 

Paulo José dos Santos PM Peruíbe 

Eduardo Monteiro Ribas PM Peruíbe 

Edgar Dall’Acqua PM Praia Grande 

Marcia Aguiar PM São Vicente 

Lizete Moraes Secretaria de Estado de Educação 

Celina Linhares Secretaria de Estado de Turismo 

Convidados:  

Alexandre Nunes Affonso Santos e Região Convention & Visitors Bureau 

Tiago Guedes Santos e Região Convention & Visitors Bureau 

Richard Durante Junior AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Wilerson R. Fernandes Junior PM Peruíbe 

Gilson Miguel AGEM/CONDESB 

Bruno F. T. Forssell COMTUR Itanhaém 

Alexandre Cruz dos Santos AGEM/Estagiário 

Helio Vieira AGEM 

Alice Santos PM Itanhaém 

Josy Inacio PM Itanhaém 

Pauta divulgada em: 
26/08/2015 

Reunião iniciada às:  
14h25 

Término da Reunião às:  
15h22 

 

OBJETIVOS 

Item I - Turismo nas escolas (votação e aprovaçãodo projeto elaborado pelo Grupo de Trabalho); 
Item II - Selo Metropolitano (votação e aprovação do projeto elaborado pelo Grupo de Trabalho); 
Item III - Outros assuntos de interesse metropolitano. 

 
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Turismo 

N 005/2015 
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 Ausências: 
Municípios:  Bertioga, Cubatão, Mongaguá e Santos 
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Cultura, Planejamento e Desenvolvimento Regional, Meio 
Ambiente, Logística e Transportes, Emprego e Relações do Trabalho e Transportes Metropolitanos. 
Justificativas de ausências:  Secretarias de Estado de Transportes Metropolitanos, de Logística e 
Transportes e das Prefeituras de Santos e Cubatão 
 

 Os trabalhos foram abertos pela sra. Celina Linhares, sendo dispensada a leitura da ata da 
reunião anterior a qual foi aprovada por todos os presentes. 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 
- Dispensa da leitura da ata e aprovação da mesma; 

- Mauricio Petis, da Secretaria de Estado de Turismo fará apresentações sobre o Cadastur nos 

municipios; 

- Reunião do grupo de trabalho do selo metropolitano, participaram repreentantes dos 

municípios de Guarujá, Praia Grande, Santos, São Vicente e Delegacia Regional de Turismo; 

. Tramitação de lei que impede que os  municípios cobrem taxa de entrada de ônibus 

turísticos; 

. Objetivos e  importância do selo; 

. Aproveitar a época de crise para fomentar o turismo; 

. Tratado; 

. Cadastro no Cadastur; 

. Objetivo geral livre circulação de coletivos e vans; 

. Objetivos especificos do selo; 

. Ações - Critérios para a cobrança e sanção da lei; 

. Registro do meio de transporte; 

. Circulação de ônibus - não cobrar txas com o fim de fomento ao turismo; 

. Guias turísticos; 

. Fiscalização pelo município; 

. Devem ser feitos roteiros a serem visitados;  

. Previamente devem  ser feitos  roteiros básicos; 

. Cidades devem apresentar os roteiros; 

. Questões levantadas; 

. Trade local; 

. Cobrança da taxa - qual município? 

. Alexandre Bureau- taxa de valor único através de um fundo metropolitano, respeitando os 

critérios do próprio DADE; 

. Profissionalização do turismo regional; 
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. Cabe estudo dos últimos 12 meses de quantos ônibus de turismo entraram em cada 

município; 

. Quantas autorizações foram  dadas; 

. A palavra foi passada ao Diretor Executivo da AGEM,. Eng. Helio Vieira que colocou sobre a 

participação nas CTs; 

' Turismo vetor forte no PMDE BS, semana que vem começa o monitoramento do Plano 

Metropolitano de Desenvolvimento Econômico – PMDE BS; 

' Vinda do Secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação em reunião do 

Conselho; 

' Fundo Metropolitano, início de um consórcio; 

' Aguardar respostas do Secretário Adjunto de Turismo; 

' Avançar na ideia; 

. Bureau cabe um ensaio através do levantamento para ser feita projeção, forma de fomentar; 

. Que fique de forma clara a origem dos recursos e sua partição; 

. Marcia, de São Vicente - a grande maioria de autorizações é para um dia no caso do selo não 

é para turismo de um dia; 

. Proposto que com uma parte do recurso  (50%) seja utilizada em filheteria em eixos 

temáticos, roteiros básicos dos municípios da RMBS; 

. Emerson, de Guarujá -  como será feita a emissão e a fiscalização - será feita pelo próprio 

município; 

. Celina -  criação de um Conselho Metropolitano de Turismo; 

. Será feita reuniao da comissão; 

- Próxima reunião da CT será em Peruíbe; 

- Turismo nas escolas - Comissão se reuniu; 

. Compareceram representantes de São Vicente, Cubatão, Santos e Delegacia Regional de 

Turismo; 

. Ações - criar a semana metropolitana de turismo de preferência no 1.° semester; 

. Objetivo geral e específico; 

. Acões -  reuniões com os responsáveis; 

. Alunos da 5ª. série, 6°. ano do ensino fundamental; 

. Abertura será feita simultaneamente por videoconferencia; 

. Lançamento de fun page; 

. Os 40 mais curtidos, melhor fotografia; 

. Premiação celular, através da Vivo; 

. Marcia -  só o concurso de fotos é pouco; 
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. Trabalhar os temas transversais para compor essa semana; 

. Onibus do Roda São Paulo na própria cidade; 

. Bureau -  avaliação das Secretarias de Educação nos aspectos transversais; 

. Data –  dia nacional de turismo -  2 de março; 

. Essa faixa etária é atendida também pelo Estado; 

- Emerson - publicação DOE, de 27.08, Portaria 144, categorização; 

- Proposto que esse assunto seja mais discutido nesta Câmara; 

- Marcia - sazonalidade, este ano estão sentindo mais, buscar atração de novos segmentos; 

- Estado deixou de trabalhar com o projeto melhor idade; 

- Ação efetiva que traga para a região; 

- Apresentar, mailling do Estado; 

- Questão de políticas públicas; 

- Peruíbe - informou que em contato na Setur não tem nada sobre projetos de 3ª. Idade a 

qual informou que eles não tem nada; 

- Fussesp tem, é preciso saber como se chega; 

- Celina se comprometeu em trazer os responsáveis ao turismo da 3ª. Idade e jnformes sobre 

a Portaria; 

- Informes: 

. Próxima reunião dia  06.10, horário e local a ser informado; 

. Festa do  Morango - Praia Grande 4 a 14.09; 

. Encontro do Fusca - 06.09, Itanhaém; 

 Nada mais tendo a tratar a reunião foi finalizada. 

 
Santos, 1.º de setembro de 2015 

 
 
 
 

CELINA LINHARES 
Coordenação  

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


