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DADOS GERAIS 

Data: 02/06/2015 Local:  Sala de reuniões da AGEM Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: TRABALHO 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Lista de Participantes:  

Rodrigo Lacerda Guerreiro PM Bertioga 

Francisco Tico Barbosa PM Cubatão 

Luciano Netto PM Itanhaém 

Milton Campos PM Itanhaém 

Edgar Dall`Acgua PM Praia Grande 

Miriam Guedes de Azevedo PM Santos 

Marcia Aguiar PM São Vicente 

José Manoel de Aguirre Neto Sec. Est. de Logística e Transporte 

Maira M. Leite Sec. Est. Transportes Metropolitanos/CRI 

Celina Linhares Secretaria de Estado de Turismo 

Convidados:  

Francisco Gomes da Costa Neto Agem 

Marinilza Monteiro Alves Pereira Agem 

Richard Durante Junior Agem 

Gilson Miguel AGEM/CONDESB 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Evandro Barros da Silva Agem/Estagiário 

Marcelo Hermsdorf Agem/Estagiário 

Paulo Neves Instituto Polis - Peruíbe 

Douglas Ferreira Lima PM Cubatão 

Edson dos Santos PM Guarujá 

Elena Bekavac do nascimento PM Guarujá 

Aline Melevski Marchetti PM Mongaguá 

Valéria Bispo Miranda PM Mongaguá 

Rui Lemos Smith PM Praia Grande 

Michele Oliveira do Amor Divino Sebrae – São Paulo 

Luiz Henrique Gonçalves Sec. Est. Emprego e Rel. do Trabalho 

Pauta divulgada em: 
27/05/2015 

Reunião iniciada às:  
10h35 

Término da Reunião às:  
12h35 

 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Turismo 

N 002/2015 
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OBJETIVOS 

 Item I – Olimpíadas 2016; 
 Item II- II Fórum Metropolitano de Turismo; 
 Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 
 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios:  Peruíbe 
Estado: Educação, Esporte, Lazer e Juventude, Cultura, Meio Ambiente e Planejamento e 
Desenvolvimento Regional. 
 

 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: 
- Apresentação da Prefeitura do Guarujà: estão buscando paises que queiram se se instalar 

aqui para treinamento e aclimatacao das equipes para Olimpiadas 2016; 

. Diferente da Copa do Mundo 2014 - eles estão procurando, fazendo contatos sendo pro ativa 

a procura dos paises; 

. Estão com alguns contatos, em fase de conversação; 

. Cubatão também está fazendo contatos com Portugal; 

. Trabalho conjunto com a cidade de Santos, utilizar a piscina olímpica da Portuguesa; 

. Cubatao tem diversos equipamentos olímpicos e semi olímpicos -  estão abertos para o uso 

de conjuntos poliesportivos e quadras; 

. Importância da integração dos municipiose da região; 

. Em Santos a Secretaria que está cuidando das olimpíadas é a de Esporte, a representante 

poderá trazer informações sobre o Congresso que será realizado; 

. Trazer para a próxima reunião informações de como esta cada municipio em relação as 

olimpíadas; 

- Como fomentar o turismo; 

. Receber de que  maneira; 

. Questão de ôoibus na região; 

. Visão metropolitan; 

. Criação de um fundo no sentido de dividir a verba que entraria com a vinda dos ônibus; 

. Utilização de software da Secretaria; 

. Acabar com as barreiras existentes; 

. Inventário do que cada cidade tem em relação a hotéis e equipamentos; 

. Em Santos não é cobrada taxa mas tem que ser feita reserve; 

. Ver o modelo da olimpíada e qualidade do ônibus; 
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. Nos moldes do Roda SP; 

. Problema de circulação nos municípios; 

. Colocar os atrativos turísticos de todos os municípios; 

. A hospedagem olímpica será no Rio de Janeiro; 

. Chico Gomes -  importante que os municipios se prepararem para receber; 

. Marcia - importância da ambientação; 

. Elaboração de roteiro metropolitano; 

. Forum metropolitano - Realizar em novembro/dezembro de 2015; 

. Locais: Peruibe, Santos 

. Tipos de propostas que deverão ser trazidas; 

. Experiências exitosas de Gramado, Balneário Camburiu que tem turismo o ano inteiro; 

. Qual potencialidade que cada municipio tem; 

- Rui Lemos Smith ressaltou que estão repisando em teclas já batidas, oficina Cepam, revisão 

do Pdtur; 

. momento agora é de revisar o PDTUR e montar um plano de ação; 

. Marinilza -  importância do forum com uma visão mais pro ativa; 

. Formatar produtos; 

. Guerreiro - necessidade do plano director; 

. Revisao do PDTUR, levantar temas, discussão no Fórum; 

. Sugestões para incorporar o PDTUR de 2002; 

. Oplano é muito atual; 

. Falta de trabalho de marketing nos produtos que já existem; 

. Capacitação  para receber o turista; 

. Trabalhar o trade, o empresário; 

. Concentrar ações em produtos distintos regionais; 

. Tico -  trazer outras áreas para contribuir, temas a serem discutidos; 

. O plano diretor não é inventário que é uma das partes do plano, ele não é só um 

levantamento do que existe; 

- Recursos do DADE - infraestrutura o recurso vai para o planejamento; 

- Conselhos municipais de turismo reativação; 

- Troca de conhecimentos entre os conselhos municipais- interação; 

- Cadastur conêrnio com Secretarias de Estado, está sendo revisado; 

- Próxima reunião trazer o técnico Mauricio para falar sobre o Cadastur; 

- Necessidade do perfil do turista; 

- Mongaguá o plano está em processo de licitação; 
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- Fechamento dos Caminhos do Mar; 

. Moção de apoio para o não fechamento dos Caminhos do Mar; 

- Próxima reunião dia 07.07, às 14hs, no Palácio das Artes, em Praia Grande; 

- Participação do Polis , observatório; 

- Pauta plano metropolitano de desenvolvimento; 

- Convidar Bureau ; 

- Criação de grupo de trabalho para rever o plano regional de turismo; analisar agenda de 

eventos; 

- Selo metropolitano soft de Santos; 

 Nada mais tendo a tratar a reunião foi finalizada. 

 
Santos, 2 de junho de 2015 

 
 

CELINA LINHARES 
Coordenação  

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


