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Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Outubro 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, Marcia Glauber Vicente de Oliveira, Subsecretário de Turismo;

Ana Beatriz Zanelatto Vasconcelos, representante da Secretaria de Cultura e

Turismo; Leandro Pincer Franceloso, representante Secretaria de Trânsito;

Fabrício Fernandes, representante da Associação Comercial e Empresarial de Praia

Grande; Almir Douglas Oliveira Marcellino, guia de Turismo; Edgar Fernandes,

representante da Secretaria de Esporte e Lazer, Rosana Santos Costa,

representando a Secretaria de Assuntos de Segurança Pública; João Carlos M.

Gallego, representante da Secretaria de Meio Ambiente, Andrea Aparecida da Silva,

representante da Secretaria de Governo, Flávia Lorenzo Bizarro, representante da

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Trabalho, Avedis

Keskíssian, representante da Associação Comercial e Empresarial, Wiliam Famezi,

representante da sociedade civil.

O Presidente Mareio iniciou a reunião agradecendo a participação dos membros e

convidados na reunião do COMTUR.Marcia comentou sobre o andamento do Plano

Diretor que se encontra na fase de diagnóstico turístico e que no dia 14/11 será

realizada a 1ª Oficina na Sala de Capacitação nas dependências do Palácio das

Artes às 18:00h, para apresentação dos trabalhos e realização de um diagnóstico

completo identificando os principais fatores internos a serem trabalhados e os

pontos externos que demandam atenção, com previsão de até fevereiro de 2018

isso ser encaminhado para a Câmara Municipal. Em seguida falou sobre o Projeto

Esquenta PG que foi idealizado pelo Prefeito Alberto Mourão, a Vice-Prefeita,

Maura Lígia e o Secretário de Cultura e Turismo, Esmeraldo Vicente dos Santos,

que se inicia neste sábado dia 28/10 no Kartódromo Municipal, com shows de

Mateus e Kauan e Ludrníla, dias 03 e 26/12 com shows a serem confirmados, com

uma parada para as festividades de final de ano, retornando no dia 12 de janeiro de

2018 com os Shows de Verão que se estenderam até o Carnaval. Neste primeiro dia

de show, será aplicada uma pesquisa de demanda turística com 30 estagiários

como já vem sendo feito em outros eventos da secretaria como as Sextas Musicais,



Praia Games e Feiras Itinerantes para identificar o perfil do turista que frequenta a

nossa cidade. Posteriormente discursou sobre as Arenas de Verão que terão início

no dia 26 de dezembro com parada no dia 30 de dezembro e retorno dia 04 de

janeiro de 2018, sempre de quarta a domingo, com previsão de oficinas de pipas e

meio ambiente (trabalhando com a conscientização dos moradores) e shows de

sexta a domingo. As Arenas serão coordenadas no período da manhã pela

Secretaria de Esporte e Lazer com atividades esportivas de vôlei, rugby, futevôlei e

beach soccer e beach tennis. Está sendo previsto a realização de seletivas nas

arenas, idealizado pelo Subsecretário de Esportes, Rodrigão, mas ainda está

dependendo de aprovação através de uma reunião com a Vice Prefeita, Maura

Lígia, o Secretário de Esporte e Lazer, José Carlos e o Secretário de Cultura e

Turismo, Esmeraldo Vicente dos Santos. No período noturno a coordenação das

Arenas ficará ao encargo da Secretaria de Cultura e Turismo. O próximo assunto a

ser tratado foi a Feira de Artesanato que acontecerá no dia 29 de dezembro das

12:00 às 17:00 no Espaço Multiuso do Samambaia, dando sequência nas feiras

itinerantes que ocorrerá em todos os bairros da cidade. Mareio explanou que já foi

realizado o planejamento das feiras itinerantes para o próximo ano e que na

reunião de novembro será informada as datas e lugares das feiras. Em relação às

Sextas Musicais foi informado que assim como as Feiras Itinerantes este evento

será levado para todos os bairros da cidade em que os artistas locais terão

prioridade nas apresentações. Em seguida foi falado sobre as Feiras de Artesanato

Fixas da Guilhermina e do Calçara que provisoriamente estão instaladas em frente

à Igreja de São Pedro Apóstolo (Bairro Caiçara) e na Avenida Castelo Branco, em

frente ao Campo da Aviação (Bairro Guilhermina) até o término das obras de

revitalização previsto para setembro/2018. A Feira de Artesanato da Guilhermina,

sofrerá algumas mudanças em seu tráfego na Avenida Castelo Branco e nas balsas

de estacionamentos em que não será mais permitido o estacionamento de veículos,

só autorizado a carga e descarga de materiais num prazo de até 40 minutos. Em

relação à Feira de Artesanato do Calçara, foi feita uma solicitação para iniciar mais

cedo o funcionamento e que nós oficializaremos através do envio de documento

para a Secretaria de Trânsito. O próximo assunto a ser abordado pelo Mareio foi

Top Destinos Turísticos 2017, em que Praia Grande está concorrendo como melhor

destino turístico do Estado de São Paulo, que foi prorrogado até o dia 30/11

pedindo a divulgação dos membros no site www.votetop.com.br. Em seguida



abordou sobre a Agenda Cultural de novembro que não será entrgue, 1:;::;:;;:;~~~~==:J
evento a ser confirmado, mas posteriormente será encaminhada através do e-mail

ou pelo WhatsApp. Mareio solicitou que os membros do COMTUR tragam

convidados para participar das reuniões e que tragam sugestões e idéias novas que

possam contribuir para a melhora do turismo no nosso município. Márcio dialogou

também sobre o Projeto Conhecendo Nossa Cidade que era realizado

anteriormente pelo Gabinete e agora está sendo transferido para a Secretaria de

Cultura e Turismo, aguardando o término do processo licitatório e a regularização

dos ônibus de turismo para que ele entre em funcionamento. Avedis

complementou que este projeto é muito importante para a cidade, pois muitas

vezes o próprio morador não conhece o município em que vive. Mareio explicou

que o Conhecendo Nossa Cidade iniciou com a explanação dos pontos turísticos e

estória da cidade nas escolas municipais e depois foi estendido aos moradores,

disse ainda que propôs a Subsecretaria de Ações e Cidadania para implementar um

setor de receptividade para o novo morador do município, apresentando todos os

serviços públicos que será disponibilizado ao mesmo e que esta Subsecretaria

estava trabalhando em um projeto para capacitar os presidentes das Associações

de Bairro sobre tudo que o município tem a oferecer ao novo morador. Mareio

ressaltou ainda da importância de capacitar o nosso trade turístico para que Praia

Grande possa se tornar um município receptivo. Essa capa citação se dará através

de parcerias com a Secretaria de Administração e Secretaria de Desenvolvimento

Econômico, Ciência, Tecnologia e Trabalho. Rosana comentou da importância do

assunto, pois isso já virou até tema de concurso em outras cidades. Agradeceu a

todos pela presença e ficou definido que a próxima reunião acontecerá dia 30 de

novembro, às 10 (dez) horas, na Casa dos Conselhos.

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

Tatiana Leal Sande Sanches, Agente Administrativo, redigi a presente ata, assinada

por mim e pelo Presidente, acompanhado pela lista de presença assinada pelos

participantes.
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