
 

 

 

ATA DA 23ª REUNIÃO DO COMTUR  

 

Data: 23/02/2017            Horário do início: 10h00min       Horário do Término: 
11h35 

Local: Casa dos Conselhos, situada na Rua Xavantes, nº 51 - Tupi - Praia Grande 

Participantes:  

• Esmeraldo Vicente dos Santos,Secretário de Cultura e Turismo;  

• Marcio Glauber, Subsecretário de Turismo; 
• Tatiana Leal Sande Sanches, representando a Secretaria de Cultura e Turismo; 
• Ana Beatriz Zanellato Vasconcelos, representando a Secretaria de Cultura e 

Turismo; 
• Luciana Lima Ferreira, representando a Secretaria de Cultura e Turismo; 
• José Antonio Rodrigues Sequim, representante da rede hoteleira;  

• Valdinei Luiz Guimarães, representante do segmento da Colônias de Férias (Sind. 
dos Trab. Metalúrgicos do Est. de São Paulo); 

• Sargento Marcio de Souza A. Lemos, representante da Fortaleza de Itaipu; 
• Jannine Bastos dos Santos, representante do segmento de entretenimento; 
• Maria da Glória Tavares de Santana, representante da Secretaria de Educação; 

• Mônica Solange Rodrigues e Silva, representante da Secretaria de Educação; 
• Daniela Oliveira Freire, representante da Secretaria de Trânsito;                               

• Marcelo Chaves de Freitas, representante da Secretaria de Trânsito; 
• Francileudo Xavier da Silva, representante da Secretaria de Trânsito; 
• Angelita Dulce da Silva Rodrigues, representante da Secretaria de Governo; 

• Fabio de Souza Leite, representante da Associação Comercial e Empresarial de 
Praia Grande; 

• Mariane Laurentino Ferreira, representante da Secretaria de Meio Ambiente; 
• Maria Aparecida Ferreira dos Santos Groba, representando a Associação dos 

Artesãos de Praia Grande; 
• Marco Antonio Groba, representando a Associação dos Artesãos de Praia Grande; 
• Luciana Ciríaco Fernandes, representando a Secretaria de Segurança; 
• Patricia Serra, representante do segmento de entretenimento; 
• Silvia Carvalho, representante do Departamento de Comunicação; 
• Marcos José de Queiroz, representante da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Trabalho; 
• Flávia Lorenzo Bizarro, representante da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Trabalho; 

• Maria Carolina Dondon, representante da Casa dos Conselhos;  
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1. Eleger o Presidente do COMTUR  
 
A reunião foi iniciada pelo Secretário de Cultura e Turismo, apresentando a 
Doutora Maria Carolina Dondon, responsável pela Casa dos Conselhos,  
ressaltou que o Conselho passa a ser deliberativo, não somente consultivo, com 
a responsabilidade de aprovar projetos voltados para o turismo, trazendo maior 
responsabilidade aos membros do COMTUR. Dinho explicou que não seria 
possível a eleição de um novo presidente nesta reunião, pois não haviam 
representantes de todos os segmentos presentes. Solicitou a colaboração de 
todos os membros para que possa realizar a eleição na próxima reunião. 
Comunicou a saída do Itamar, que agora está na Sedettra e entrada do Marcio 
Glauber, novo Subsecretário de Turismo, que também fará parte do Conselho. 
 

2. Nomeação dos indicados pelo Sr. Prefeito 
 
O secretário Dinho, leu o os nomeados, sendo eles: 
I - representando a Secretaria de Cultura e Turismo: 
Titular: Esmeraldo Vicente dos Santos 
Suplente: Márcio Glauber 
 
II - representando a Secretaria de Esporte e Lazer: 
Titular: Antonio Carlos Salles 
Suplente: Edgar Fernandes 
 
III - representando a Secretaria de Governo: 
Titular: Andrea Aparecida Silva 
Suplente: Angelita Dulce da Silva Fernandes 
 
IV - representando a Secretaria de  Assuntos de Segurança Pública: 
Titular: Rosana Catia Santos da Costa 
Suplente: Luciana Ciriaco Fernandes 
 
V - representando a Secretaria de Trânsito: 
Titular: Marcelo Chaves de Freitas 
Suplente: Francileudo Xavier 
 
VI - representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Trabalho: 
Titular: Flávia Christina Alvarez Bizarro 
Suplente: Marcos José de Queiroz 



 

 

 
 
 
 
VII - representando a Secretaria de Educação: 
Titular: Mônica Solange Rodrigues e Silva 
Suplente: Maria da Glória Tavares de Santana 
 
VIII - representando a Secretaria de Meio Ambiente: 
Titular: Mariane Laurentino Ferreira  
Suplente: Ana Paula Bernardini Braz 
 
IX - representando a Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande: 
Titular: Avedis Keskissian 
Suplente: Fabio de Souza Leite 
 
X - representando o Câmara de Dirigentes Lojistas: 
Titular: Antonio Luis de Souza 
Suplente: Fernando Luiz Cosentino 
 
XI - representando as Colônias de Férias: 
Titular: Valdinei Luiz Guimarães Silva 
Suplente: Odair Vicente dos Santos 
 
XII - representando a Rede Hoteleira: 
Titular: José Antonio Rodrigues Sequim 
Suplente: Claudia Regina Rodrigues Sequim Alvarez 
 
XIII - representando as Agências de Viagens: 
Titular: Almir Douglas Oliveira Marcellino 
Suplente: Marcos Neves da Silva 
 
XIV - representando o segmento de Entretenimento: 
Titular: Jannine Bastos dos Santos 
Suplente: Carla Genésia dos Santos 
 
XV - representando o segmento de Gastronomia: 
Titular: Fernando Molina G. Santos 
Suplente: Wagner Fonseca 
 
XVI - representando a Associação dos Artesãos de Praia Grande: 
Titular: Marco Antonio Groba 
Suplente: Maria Aparecida Ferreira dos Santos Groba 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

3. Entrada da SEMA e da Associação dos Artesãos 
 
Dinho citou a entrada da Secretaria do Meio Ambiente e da Associação dos 
Artesãos como membros do Comtur. 
 
 

4. Definição de datas das reuniões do COMTUR  
 
Foi agendada reunião extraordinária em comum acordo dia 09 de março, quinta-
feira, para realizar a eleição do presidente do COMTUR. Ressaltou que as 
reuniões serão informadas através de e-mail.  
 

5. COMTUR deliberativo e consultivo 
 
Dinho lembrou que as atas do COMTUR serão registradas em cartório, requisito 
do Plano Diretor de Turismo, serão realizadas também pesquisas de demanda 
turística, para que a cidade possa continuar com o titulo de estância balneária, 
ressaltou que o conselho terá grande importância na elaboração do plano. Maria 
da Glória ressaltou que se não tiver a participação do conselho, não haverá 
ações. 
 

6. Assuntos Gerais 
 
Dinho relatou sobre o passeio que fez ano passado saindo do Rio Guariuma até o 
Portinho, com belas paisagens.  
Dinho ressaltou a possibilidade de visitas à Fortaleza de Itaipu. Agradeceu a 
presença do representante da Fortaleza, Sargento Lemos.   
Carolina Dondon colocou-se disponível para auxilio em relação ao conselho. 
Angelita questionou sobre o calendário de eventos do município e o Dinho 
explicou que já existe calendário de eventos de cada secretaria e que o prefeito 
tem a idéia de unificar os calendários, ressaltou que é necessário que o 
calendário de eventos turísticos de nossa cidade não entre em conflito com 
outras cidades da região. Informou que a Sectur conseguiu a aprovação da lei 
sobre a Semana da Cultura Caiçara, que acontecerá no mês de maio. Monica 
comentou sobre a importância de resgatar a gastronomia, música, artesanato da 
cultura caiçara. Dinho informou a saída do Edgar, que agora está no Gabinete do 
Prefeito, ainda não foi substituído o cargo que ele ocupava na Sectur. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Dinho relatou sobre as dificuldades da realização da encenação da Paixão de 
Cristo na Praça Ceferino Gonzalez no Bairro Guilhermina, pela possibilidade de 
mau tempo, em função disso a encenação acontecerá no Pavilhão de Eventos 
Jair Rodrigues no dia 14 de abril, citou também a importância dos Festejos de 
Iemanjá para a comércio, os hotéis e restaurantes pois movimenta a economia da 
cidade. Ressaltou também que o apoio de todas as secretarias nos eventos da 
Sectur é de extrema importancia, principalmente a de Segurança Pública, 
Trânsito, Saúde e a Policia Militar e agradeceu a colaboração de todas. Citou a 
relevância do turismo para geração de renda na cidade, a necessidade de 
capacitação e melhor qualidade nos serviços prestados. Sargento Lemos citou 
que na Fortaleza existem cursos de capacitação em diversas áreas. 
José Antonio, propôs que seria interessante inserir o calendário de eventos da 
cidade no carnê do IPTU. Dinho informou que não havia tempo hábil para que 
isso fosse possível, mas é uma ótima idéia.  
Marcio reforçou que a Sectur conta com o apoio de todos, a necessidade da 
criação de um calendário de eventos no inverno, para conseguirmos minimizar 
os efeitos da sazonalidade. Lembrou sobre a Feira de Artesanato Itinerante com 
apresentações musicais, que acontecerá dias 11 e 12 de março na Área de Lazer 
Ezio Dall'Acqua, conhecido como Portinho. Pediu o apoio dos membros em 
divulgar as ações da prefeitura, para que mais pessoas tenham conhecimento dos 
eventos, acompanhar as páginas do facebook do Palácio das Artes e da 
Prefeitura.  
Maria Aparecida comentou que o ''Portinho'' é um local ótimo e pouco 
aproveitado, com grande potencial turístico. Dinho citou o projeto de 
revitalização do Portinho. 
Marcio comentou sobre o projeto Conhecendo Nossa Cidade, realizado pelo 
próprio, que beneficiou cerca de 30 mil pessoas, que será feito através da Sectur, 
este projeto propicia ao cidadão criar uma identidade com a cidade. 
 

7. Definição da data da próxima reunião ordinária  

Ficou definido que a próxima reunião será dia 30 de março de 2017, última 
quinta-feira do mês, às 10h00, nas dependências da Casa dos Conselhos. 
 
 
Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada e eu, Ana Beatriz 
Zanellato Vasconcelos, Auxiliar de Gabinete da Subsecretaria de Turismo, 
redigi a presente ata, assinada por mim, acompanhado pela lista de presença 
assinada pelos participantes. 
 
_______________________________________________________________ 



 

 

 

 


