
ATA DA 25ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete), pelas 

10:00 (dez horas), na Casa dos Conselhos localizada na Xavantes, número 51 

(cinqüenta e um), no bairro Tupi, desta cidade de Praia Grande, reuniram-se em 

Reunião Ordinária, Marcio Glauber, Subsecretário de Turismo; Leandro Pincer 

Franceloso, representante Secretaria de Trânsito; Mônica Solange Rodrigues e 

Silva, representante da Secretaria de Educação; Andrea Aparecida da Silva, 

representante da Secretaria de Governo; Avedis Keskissian, representante da 

Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande; Fabrício Fernandes, 

representante da Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande; Almir 

Douglas Oliveira Marcellino, guia de Turismo; 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 Lima Ferreira, representando a Secretaria de Cultura e Turismo; Flávia 

Lorenzo Bizarro, representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Trabalho; Ana Beatriz Zanellato Vasconcelos, representante 

da Secretaria de Cultura e Turismo; Aline Mota, representando a Imprensa da 

Prefeitura Municipal de Praia Grande; Camila Aparecida da Silva Santos, 

representando a Secretaria de Educação;  CMT Marcio de Souza Santos, 

representando a Secretaria de Assuntos de Segurança Pública; Lelis Pontes, 

representando a Câmara de Dirigentes Lojistas; Kemely Rafaela Lazaro, 

representando a Câmara de Dirigentes Lojistas; Wagner Fonseca, representando 

o segmento de restaurantes. 

O Presidente Marcio Glauber iniciou a reunião comentando sobre os próximos 

eventos produzidos pela Sectur, Sexta Musical que será realizada no dia 28 de 

abril de 2017, no bairro Sitio do Campo, a partir das 20h, negou boatos de que 

não haveria o evento em função da greve que acontecerá na sexta-feira. Em 

relação à greve e atos de vandalismo, o CMT Souza Santos informou que a Guarda 

Civil Municipal terá efetivo diferenciado a fim de evitar qualquer eventualidade. 

Marcio ressaltou que o projeto Sexta Musical tem o objetivo de ser feito em todos 

os bairros da cidade, levando em consideração que será um desafio. 

Lembrou que a Sectur está fazendo vídeos semanais de divulgação da 

programação cultural e turística da cidade, pediu que os membros do conselho 

compartilhassem em suas redes sociais, para difundir ainda mais a programação, 

falou sobre a próxima feira de artesanato itinerante no estacionamento do 

Kartódromo, dias 6 e 7 de maio, das 13h às 18h, a Sectur esta levando mais 

atrações para as feiras de artesanato itinerantes.  

Ressaltou a importância das parcerias entre a Prefeitura e a iniciativa privada 

para o turismo na cidade, comunicou sobre a Semana da Cultura Caiçara, que 

acontecerá do dia 25 a 31 de maio, a abertura será no Teatro Serafim Gonzalez, 

no Palácio das Artes às 19h, sendo o inicio a exposição no dia 10 de maio na 

Galeria Nilton Zanotti.  



Com o apoio da Associação Comercial de Praia Grande, será feita a decoração da 

Avenida Presidente Costa e Silva no dia 26 de maio, para auxiliar na temática da 

Sexta Musical caiçara. A Associação Comercial solicitou que fosse levantado o 

número de guias turísticos, ajudando no custeio da confecção dos guias. Marcio 

reafirmou a importância de apoio dos membros e da sociedade na divulgação de 

todos eventos produzidos pela Prefeitura, ressaltou que a Sectur está fazendo o 

possível para levar os eventos para as ruas da cidade, para beneficiar os 

comerciantes. 

Relatou que a prefeitura também está em busca de trazer para a cidade cursos na 

área do turismo, capacitando a mão-de-obra do trade. Avedis ressaltou que as 

parcerias são importantes para trazermos mais consumidores, gerarmos mais 

empregos e novas empresas. 

Marcio citou que os profissionais que tiverem interesse e disponibilidade a 

passar seus conhecimentos de maneira voluntária, para capacitar a mão-de-obra 

da cidade, procurem a Sectur. Foi iniciada conversação com Associação 

Comercial, sobre dois eventos: Passarela do Caranguejo e Feira do Caldo, em que 

a ACEPG será patrocinadora dos eventos, explanou sobre os eventos. Marcio 

ressaltou que a Sectur está aberta à idéias, parcerias.  

Em consenso com os membros do Comtur, ficou definida a data da próxima 

reunião, dia 08 de junho de 2017, às 10h na Casa dos Conselhos. Solicitou aos 

membros que participassem dos eventos da cidade e que tenham olhar clinico 

dos eventos, para que cada vez mais sejam melhores. Lembrou que todos esses 

eventos e projetos, só serão possíveis se o Plano Diretor de Turismo der certo. 

 

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada pelo Presidente e eu, 

Ana Beatriz Zanellato Vasconcelos, Auxiliar de Gabinete da Secretaria de Cultura 

e Turismo, redigi a presente ata, assinada por mim e  pelo Presidente, 

acompanhado pela lista de presença assinada pelos participantes. 

 

 

 

 

________________________________________              ____________________________________________ 

Marcio Glauber Vicente de Oliveira              Ana Beatriz Zanellato Vasconcelos 


