
 

 

 

ATA DA 24ª REUNIÃO DO COMTUR 

 

Data: 24/03/2017            Horário do início: 10h00min       Horário do Término: 11h05m 

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; 

• Edgar Fernandes, representante da Secretaria de Esporte e Lazer; 

• Marco Antonio Groba, representante a Associação dos Artesãos de Praia Grande; 

• Maria Aparecida Ferreira dos Santos Groba, representante da Associação dos 

Artesãos de Praia Grande; 

• Andréa Aparecida da Silva, representante da Secretaria de Governo; 

• José Antonio Rodrigues Sequim, representante da rede hoteleira;  

• Marcio de Souza Santos, representante da Secretaria de Segurança 

• Jannine Bastos dos Santos, representante do segmento de entretenimento; 

• Patrícia Serra, representante do segmento de entretenimento; 

• Mariane Laurentino Ferreira, representante da Secretaria de Meio Ambiente; 

• Avedis Keskissian, representante da Associação Comercial e Empresarial; 

• Almir Douglas de O. Marcellino, representante de agência de viagens; 

• Marcelo Chaves de Freitas, representante da Secretaria de Trânsito; 

• Tatiana Leal Sande Sanches, representante da Secretaria de Cultura e Turismo; 

• Marcos Neves da Silva, representante de agência de viagens; 

• Maria da Glória Tavares de Santana, representante da Secretaria de Educação; 

• Flávia Lorenzo Bizarro, representante da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Trabalho; 

• Larissa R. Silva, representante da Secretaria de Cultura e Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pauta 

 

- Feira de artesanato Itinerante Portinho, dias 11 e 12/03;  

- Feira de artesanato Itinerante Jair Rodrigues, dias 08 e 09/04 

- Sextas Musicais (31/03/2017) 

- Semana da Cultura Caiçara (Maio) 

- APRECESP 

- Feiras de Artesanato Fixas 

- Assuntos Gerais 

- Definição da data da próxima reunião ordinária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Feira de artesanato Itinerante Portinho, dias 11 e 12/03  

 

A reunião foi iniciada pelo Secretário de Cultura e Turismo, informando que 

todos os projetos enviados ao DADE (Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento de Estâncias) vão passar pelo Conselho Municipal de 

Turismo (Comtur). Os projetos são encaminhados ao DADE pois temos um 

percentual a ser investido em eventos. No dia 17/04 o Sr. Prefeito estará 

finalizando os projetos e após isso ocorrerá uma reunião extraordinária para 

que ele exponha.  

O secretário informou também que Praia Grande foi evidenciada nos meses de 

janeiro e fevereiro por conta da segurança e organização nos eventos e que a 

idéia é aprimorar/aperfeiçoar para o período de baixa temporada. 

Dinho comentou que a Feira de Artesanato Itinerante realizada no Portinho 

não teve custos para a Prefeitura e que foi uma alternativa encontrada pela 

Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) para proporcionar a geração de renda 

para os artesãos que não tem box nas feiras de artesanato fixas.  

Foi destacado que essa feira foi excelente, pois teve grande movimentação de 

moradores da cidade e região e repercussão na mídia, tendo inclusive o link da 

TV Tribuna fazendo a cobertura do local. 

A representante da Associação dos Artesãos Ciça disse que foi a melhor feira já 

realizada, pois foi muito bem planejada e divulgada. 

Marcio comentou que o êxito dessa feira deu-se em virtude da participação 

efetiva dos envolvidos, pois foi criada a comissão dos artesãos e é ela que 

define tudo que será realizado e quando acaba uma feira já se faz o 

planejamento da próxima. 

 

2. Feira de artesanato Itinerante Jair Rodrigues, dias 08 e 09/04 

Marcio comentou que a partir dessa Feira de abril elas terão Ação Integrada 

com todas as secretarias: 

Seasp: Apresentação do Canil 

Setran: Com a Educação no Trânsito; 

Seel: Com a Rua do Lazer; 

Seduc: Com a participação das Pedagogas Comunitárias; 

A partir de maio será realizada duas feiras por mês, sendo que uma será feita 

no Portinho. Estamos verificando com os artesãos a possibilidade da 

contribuição de arrecadação de 1 kg de alimentos não perecível e em 

conversa com a Srª Vice Prefeita Profª Maura Lígia, foi sugerida a doação de 

fralda geriátrica. 

  

 



 

 

3. Sextas Musicais  

Marcio comentou que amanhã dia 31 de março, acontecerá a primeira Sexta 

Musical do ano, em frente ao Conviver Ocian, com apresentação de dupla 

sertaneja. 

Este evento ocorrerá em todos os bairros, sendo que cada mês será em um 

local diferente e o ritmo musical será definido através de pesquisa.  

 

 

4. Semana da Cultura Caiçara (Maio) 

Dinho informou que a Semana da Cultura Caiçara foi feita através de uma lei 

criada pelo Sr. Prefeito, com o objetivo de resgatar a cultura caiçara que se 

perdeu ao longo dos anos. Marcio salientou que este evento, que ocorrerá 

pela primeira vez em nossa cidade será realizada de 25 a 31 de maio e os locais 

onde serão realizados são:  

• Palácio das Artes: O evento será realizado em quase sua totalidade 

neste local para que a concentração das atividades ofereça experiência 

à equipe, fazendo com que no próximo ano com maior conhecimento 

possamos ampliar os locais; 

• Avenida Costa e Silva: No dia 26 de maio a partir das 19 horas junto 

com a Sexta Musical haverá apresentações musicais e teatrais; 

• Portinho: No dia 28 de maio junto com a Feira Itinerante das 9 horas 

até 18 horas; 

Foi levantada a preocupação com o trânsito em virtude da realização da Sexta 

Musical na Avenida Costa Silva, tendo em vista mudança de mão de direção 

ocorrida e por conta disso o desvio do trânsito será feito na altura da Avenida 

Brasil. Para evitar problemas futuros foi solicitado o envio prévio de 

memorando a Secretaria de Trânsito para que eles tenham conhecimento 

antecipado dos locais para eventuais alterações no tráfego. 

Marcio disse ainda que foi comentado com os comerciantes de venderem  

iguarias caiçaras na Sexta Musical extraordinária que ocorrerá na Semana da 

Cultura Caiçara. 

Avedis representante da Associação Comercial e Empresarial, sugeriu que 

poderia ser realizado concurso para escolha de prato típico da cidade, assim 

como existe o prato típico em Santos chamado Meca Santista. Dinho 

comentou  que entrará em contato com o Alaor (Presidente da Associação 

Comercial)  para envolver todos os comerciantes na realização desse 

concurso, pois a idéia é que todos os restaurantes deverão servir o prato.  

 

5. APRECESP  

Marcio comentou do convênio com a APRECESP (Associação das Prefeituras 

das  Cidades Estância do Estado de São Paulo) que em parceria com o SENAC, 

está  oferecendo em abril deste ano o Curso Senac – Aprecesp de 



 

 

Desenvolvimento  Estratégico do Turismo 2017, no total são cinco meses de 

treinamento a ser  realizado na cidade de Itanhaém. 

 

6. Feira de Artesanato Fixa 

Dinho comentou que foi feito Chamamento Público para organizar as feiras da 

Guilhermina, Ocian e Caiçara, pois estava tendo muitos produtos 

industrializados e o intuito era selecionar quem era artesão ou não. 

Atualmente o processo encontra-se sob análise do Tribunal de Contas e assim 

que o mesmo der parecer favorável será dado andamento havendo 

regularização e fiscalização para não permitir mais a venda de produtos 

industrializados. 

Recentemente foi realizada reunião com os artesãos da Feira de Artesanato do 

Caiçara, em virtude da reforma que ocorrerá no local para que fosse definida 

uma área provisória até o término das obras. 

 

7. Assuntos Gerais 

Marcio informou que pretende implantar a Feira dos Caldos para entreter 

moradores e visitantes no período de baixa temporada. 

O subsecretário de Turismo solicitou a Jannine (representante do segmento de 

entretenimento) a possibilidade de anúncio na rádio do Shopping Litoral Plaza 

das Feiras de Artesanato e a mesma informou que no momento eles 

encerraram contrato com a rádio, mas ficou de verificar outras possibilidades 

de propaganda. 

 

8. Definição da data da próxima reunião ordinária 

 

Ficou definido que a próxima reunião será dia 27 de abril 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, Tatiana Leal 

Sande Sanches, Agente Administrativo da Subsecretaria de Turismo, redigi a 

presente ata, assinada por mim, acompanhado pela lista de presença assinada 

pelos participantes. 

 

 

_______________________________________________________________ 


