
ATA DA 26ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR 

 

Aos 08 (oito) dias do mês de Junho 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; 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; Ana 

Beatriz Zanellato Vasconcelos, representante da Secretaria de Cultura e Turismo; 

Larissa Rosario Silva, representanhte da Secretaria de Cultura e Turismo; Antonio 

Carlos Salles, representando a Secretaria de Esporte e Lazer; Edgar Fernandes, 

representando a Secretaria de Esporte e Lazer; Camila Aparecida da Silva Santos, 

representando a Secretaria de Educação; Mariane Laurentino Ferreira, 

representando a Secretaria de Meio Ambiente; Rosana Catia Santos Costa, 

representando a Secretaria de Assuntos de Segurança Pública; Francileudo Xavier 

da Silva, representando a Secretaria de Trânsito; Wagner Fonseca, representando 

o segmento de restaurantes. 

O Presidente Marcio Glauber iniciou a reunião agradecendo a participação da 

Associação Comercial na Semana da Cultura Caiçara. Ressaltou sobre a 

importância da participação dos membros, de todos os segmentos nas reuniões 

do Comtur, e sobre o sucesso na aprovação de três projetos (Praia Games, Natal 

Encantado e Estação Verão) apresentados na reunião anterior. Marcos e Maria 

Aparecida da Associação dos Artesãos disseram que estão disposto a se unir mais 

com a Associação Comercial, para melhor desenvolvimento das Feiras de 

Artesanato e querem se empenhar melhor para a próxima Semana da Cultura 

Caiçara em 2018. Mônica da Secretaria de Educação parabenizou a Sectur pela 

Semana da Cultura Caiçara e deu opção de participarmos do Concurso Literário 

em 2018. Márcio leu a agenda cultural do mês de junho e distribui para todos a 

programação. Pediu ajuda na divulgação da Feira de Artesanato Itinerante dos 

dias 10 e 11 de junho, pois serão arrecadados alimentos não perecíveis para 

doação ao Camp, beneficiando automaticamente os jovens do município. Márcio 

citou sobre a 21ª Edição dos Jogos Regionais do Idoso 2017 e pediu para Antônio 

da Secretaria de Esportes e Lazer falar sobre o assunto. Antônio informou que os 

jogos acontecerão de 23 a 27 de agosto, o evento vai trazer 30 cidades, sendo 

aproximadamente 3 mil pessoas, alojadas nas colônias da Av. dos Sindicatos. 

Márcio completou dizendo que a Sectur irá tentar de alguma forma fazer uma 

parceria com ônibus de turismo, no caso Dindinhos, para levar este público para 

conhecer a cidade, sendo feito um roteiro turístico. Wagner do segmento de 



restaurantes sugere que se faça um folder com os comércios participantes deste 

roteiro turístico para divulgação. Almir, Guia de Turismo, deu exemplos e nos 

sugeriu materiais turísticos (folder, guias) utilizados na Cidade do Rio de Janeiro, 

indicando gastronomia, transporte público, informações que o turista possa se 

situar na Cidade.  Fabrício, representante da Associação Comercial colocou a 

opção de se criar um aplicativo com tudo isso. Márcio adiantou que a Sectur 

necessita da ajuda financeira da Associação Comercial para investir nessas idéias. 

Wagner comentou sobre o selo gastronômico que será uma renovação na história 

da gastronomia da cidade, valorizando os restaurantes que trabalham com 

qualidade. Marcio falou sobre as palestras que ele oferece aos patrulheiros no 

Camp, sobre informações da Cidade. Mariane da Secretaria de Meio Ambiente 

comentou que seria importante que colocassem nos folhetos, comentados 

anteriormente, informações sobre a coleta seletiva, conscientização da limpeza 

nas praias e praças. E citou que o Parque Xixová oferece cursos ambientais 

gratuitos, que seria uma opção para os patrulheiros e pra quem se interessasse. 

Marcio gostou da idéia e pediu que Mariane solicitasse a presença do 

Responsável pelo Curso na próxima Reunião. Mônica comenta que conhece 

profissionais que trabalham com Turismo Histórico, que podem ajudar com 

cursos de capacitação também, irá trazer na próxima reunião. Wagner elogiou a 

semana da Cultura Caiçara, disse que foi um sucesso a venda dos pratos típicos. 

Rosana GCM convida a todos para participar da Festa Junina no Lar São Francisco 

de Assis no dia 25 de junho das 14 as 16:30h. Marcio comenta sobre a próxima 

Vila Junina em 2018 será elaborada uma nova decoração e necessitará da ajuda 

de todos, inclusive na participação no concurso de quadrilhas, disse que os 

membros do conselho tem a liberdade de sugerir novas ideias para o município, 

agradece a todos pela presença e fala sobre a próxima reunião que acontecerá dia 

27 de julho onde será discutido o Regimento Interno do Comtur.   

 

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

Larissa Rosario Silva, 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              Larissa Rosario Silva 

 


