
•
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE

TURISMO - COMTUR

Aos 19 (dezenove) dias do mês de Outubro de 2018 (dois mil e dezoito), pel4
14h30 (quatorze horas e trinta minutos), na Casa dos Conselhos localizada na
Xavantes, número 51 (cinquenta e um), no bairro Tupí, desta cidade de Praia
Grande,reuniram-se em ReuniãoExtraordinária, MarcioGlauber,Subsecretário de
Turismo; FranciscoXavierda Silva,representante Secretaria de Trânsito; Andrea
Aparecida da Silva, representante da Secretaria de Governo; Almir Douglas
Oliveira Marcellino, guia de Turismo; Marco Antonio Groba, representando t
AssociaçãodosArtesãos de Praia Grande;WelligntonPaixãoCorrêa, representante
da Câmara dos Dirigentes dos lojistas; Virna Gomes Meira, representante da
Secretaria de Cultura e Turismo; Bruno Camargo Bíazotto, Representante da
Secretaria de Cultura e Turismo; João Carlos Moreno Gallego, representante da
Secretaria do Meio Ambiente; José Antonio R. Sequn, representante da re~
hoteleira; Rosana Carla Santos Costa, representante da Secretaria de Assunto <fe
SegurançaPública;Edgar Fernandes, representante da SEEL.Omotivo da Reunião
foi para colocarem votação a aprovação demudanças no PlanoDiretor de Turismo
de Praia Grande,em relação aos itens 1 e 11 da infraestrutura urbana que constam
entre as ações do PlanoDiretor de Turismo foram invertidos. OPresidente, Marcio
Glauber, esclareceu que o item 1 precisava figurar no tópico 11, uma vez qlW
aborda a reforma das calçadas da AvenidaPresidente CasteloBranco,cuja data de
início foi alterada de 2018 para 2022 e 2023. E o item 11, que aborda a
revitalização do Centro Expandidodo Bairro Ocían, com data para início das obras
no fim deste ano e entrega no ano de 2020, passou a ser o item 1. Todos os
presentes aprovaram a alteração, e assinaram a lista de presença. o Sr Márcio
ainda reforçou a importância do CADASTUR,O Sr José Antonio explicitou stA
dificuldade em atualizar o cadastro tendo em vista problemas constantes no site
do CADASTUR.ASECTURentrará em contato com a equipe responsável (estadual)
pelo sistema para novas informações.SrWellingtonesclareceu que está entrando
em contato comseus pares para que seja ministrada uma pequena palestra sobre a
importância do CADASTURe suas vantagens. O Sr Almir falou sobre a
obrigatoriedade dos guias atualizarem também seus cadastros, apontando algurl
entraves, que também serão verificados junto ao estado. Opresidente ainda, falou
sobre a importância de democratizar a utilização da Área de LazerEzioDall'Aqua,
solicitando o agendamento de uma reunião com o Sr Edgar,Diretor de Divisãoda
SEELe Sr JoséCarlos,Secretário da pasta, para replanejamento em geral, tendo em
vista a experiência que ambos possuem em relação a utilizaçãoe gestão do espaÇf
em tela. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada pelo
Presidente e eu, Virna Gomes Meira, Agente Administrativo da
Subsecretaria de Turismo, redigi a presente ata, assinada por mim,
acompanhado pela lista de presença assinada pelos participantes.
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