
r

{

/

'ATA DA 31" REUNI,ÃO DO CONSELHO MUN_ICIPALDE TURISMO - COMTUR
\ . .

Aos 30 (trinta) dilas do mês de Novembro de 2O,17(dois mil e dezessete], pelas 10:00 (dez

horas), na Casa dos Conselhos localizada .na Xavantes, número 51 (cinqüe'nta e um), no~ , ... ." .

bairro Tupi, desta cidade de Praia Grande, reuniram-se, em Reunião Ordinária, M~rcio

Glauber Vicente 'de Oliveira, ·Subsecr.etário' de Turismo; Tatiana Leal Sande Sanches,

representante da, Secretaria de - Cultura! e Turismo; Leandro Pincer Franceloso,

representante Secretária.de. Trânsito; Fabrício Fernandes, representante' da Associação
. . ~ .

,Comercial e Empresarial de Praia Grande; Almir Douglars Oliveira Marcellino, ,guia de

Turismo; Edgar Fernandes, representante da Secretaria de ,Espqrte e Lazer, Andrea

Aparecida Ida Silva, representante da Secretaria de' Go\(erno,' Avedis Keskissían,
t .' I ; t'

representante da Associação Comercial e Empre~aria!, Monica Solange Rodrigues e Silva,
... .. :..J ~ -

representante da Secretaria de.Educação, Valdinei Luiz Guimarães Silva, representante das

~ Colônías de Férias, José Antonio Rodrigues Se~--Uim,representante \ da' Rede Hoteleira,

)

, '

Avedis Keskíssían, repr1sentante da Associação Comercial e Empresarial 'dé p~aift Grande,

Wagner Fonseca. representante do Segmente> de Gastronomia e Jose Paulo Ferreira, do
/ -. ,_. ..... _/ . - \.~ /

Instituto Cidadania. ~
I.

. >

'_/ , ,)

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

convidados na reunião do COMTURe convidou os presentes para participação no evento

quê ocorrerá no Auditório Roberto Marinho que apresentará ª Casa dos' Conselhos atrayés

, ~e duas palestras boje à n;ite dai'19h Às 21h. 'Em seguida pr~sto~ informações sobre 0-. . -;,".

Andamento do Plano Diretor que teve a realização da sua 1" Oficina di~ 2'1/11 às.19h no. , )" .

Teatro Leni Morato nas dependências do 'Palácio das Artes, agradeceu' ainda o apoio da
l "

Associação Comercial e Empresarial de Praia ·Grande (junto aos empresários da cidade pára

realização das pesquisas do Plano' Diretor de Turismo e ~é co');cou là disposição para
\' ..

,/

esclarecimentos referente ao Plano Diretor e demais assuntos só realizando um

agendamento prévio. Iosé' Paulo do Instituto Cidadania' sugeriu que para as próximas, . . - - . - "

audiências e ou reuniões do conselho seja feita uma divulgação massificada a~ravés do site e

faixas nos/prédios públicos e que seja realizad~ à noite para que tenha público: O próximo

assunto a ser discutido foi o show do' Esquenta PG no dia 03/12 da dupla [orge e Mateus 'a. '

partir' das 1'fhs, 'A .expectativa de venda de ingressos' para este show é de 13 a 15' mil

ingressos, Ainda referente ao Esquenta PG foi informado que para o show do Alok dia
- - ,(

2'3/12 também está tendo muita procura -para Jend,a de ingressos, José Paylo interpelou
i '

sobre o valor cobrado-e comentou que no primeiro show do evento houve menores

consumindo bebida alcoólica e sem acompanhamento dos pais, mesmo com a presença do
, J • '

Conselho Tutelar n~ evento, se fazendo necessário instruir o públiéo na entrada para evitar

- J. problemas futuros. Wagner do segmento de gastronomia -falou que a empresa ganhadora do
.1,

/ \.... , . . " ..
Es~quenta PG poderia privilegiar ,produtos e serviços loca~s, sob_re isso Marcio ª,conselhou _



que em havendo o consentimento do secretário, poderia convidar os fornecedores para
• • _ J .... ,'- ..

pr:star escIarecimentosc sobre as: licitações. Em seguida discursou sobre os Festejos de

, lemanjá que acontecerá nos dias 02, 03 e 09 e 10 de~dezembro. Pára o próximo ano Mareio

quer realizar uma Feira de Artesanato Itinerante temática para os festejos, pois os turistas

que vêm: para a Cidade também querem opção de entretenimento. Pediu ainda através da
- ' , , ,~

, Associação Comercial que os comerciantes dos outros bairros divulguem o 'evento, pois ele

gera renda para Itodo o município.'Marcio concluiu que, o patrulhamento será intensificado- _., -..... .
- , " , ~

no local e entorno. José Paulo explicou que o Instituto o qual representa é uma entidade que

I,

I •

reúne um grupo. de especialistas de càda área e participa das reuniões dos Conselhos.
Municipais com o intuito de torná-los mais atuantes e que Praia Grande é uma cidade muito'

I, '

• avançada mais em relação aos Conselhos Municipais e 3º Setor ainda-está muito atrasada,
, ,.. -, \ ,I

destacou ainda quê pretende estabelecer parceria do Poder Público para que possa. prestar
, I

auxílio nos Conselhos. [osé Paulo s-ugeriu que todos os eventos da Sectur tenham espaço
'" • l;.

k(cl§ (fraldário). O próximo assunto a ser discutido foi Feira de Artesanato Itinerante que

acontecerá no pia 10 de dezembro das 13:00hs às 19:00hs na Praça 1'9 de janeiro, no Bairro

do Boqueirão em que foi pedidoautorização dos comerciantes do bairro. junto à Associação
. ' . I' ,

para .realízação do- evento para evitar conflitos. José Paulo indagou se os artesãos que

participam das feirinhas são os mesmos da Feira Itinerante e Mareio explicou que os
.... ' . \

participantes dessa feira são aqueles que- não pertencemàs feir~s, fixas e se diferencia das -

outras cidad,es da Baixada Santista pela organização e atrações proporcionadas, pois o

turista não vai ~ feira de artesanato só por conta do artesanato, mas també~ por conta das
- I .

atrações, Também foi informado que; a questão, das feiras de artesanato itinerante está

sendo documentada através de processo administrà'tivo e sendo elaborad? um regimento
- ,

interno. Em seguida foi tratado sobre o assunto.Sexta.Musical qye assim ~0h10as Feiras de '

Artesanato estão sendo itinerantes, pois muita~ vez:s o) moradores dos bairros. situados

acima da -Rodovia Padre Manoel da NóbregajAcesso 291/55 não tem- R$ 3,60 para pagar
, " '

ônibus para' vir parq Boqueirão' prestigiar uma Sexta Musical. A próxima' Sexta Musical. ,) , .
ocorrerá no dia 15 de dezembro das 20h-23h ná' Avenida Costa e .Sílva entre as Ruas

. Dourados e Ponta Porão Em todos os eventos da Secretaria de Cultura e Turismo estão. '. ~,

,

. r,
sendo aplicadas pesquisas antes, durante e após o evento para determinar o perfil do

turista .. O próximo assunto a ser abordado foi a Gestão da Praia em que foi assinado'

convênio da Prefeitura dePraia Grande com a Superintendência do Patrirnônio da União em

que a gestão da praia ficará por conta da SEURB(Secretaria de Urbanismo), facilitando para
! '. " ,I

-, quem quiser realizar.uni evento 'na praia, pois a resoluçãopoderá-ser feita diretamente na~. ." ."(

SEURB, onde serão feitas, várias reuniões para criação 'do' Decreto, facilitando também o'

, processo de liéÍ~ação dos quiosques que ficam localizados {Ía orla da praia. O assunto
, " ,

I • s)}bse,qüente fói referente às Árvores de Natal em que foi esclarecido que o valor divulgado, ,
na I~ter,!et não era aquele, na verdade foi pago R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais)

~"
em 3 árvores, até porque 'a verba é dirécíonada, não se pode gastar em outro lugar, Monica

. "
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da Secretaria de Educação acrescentou que o discurso foi sem fundamento, havendo super
- . u , .~ j

, ,'. '. I

.valorização da verba. José Paulo indagou o valór investido nas -árvores e que poderia
. . I '.' . I

investir este valor ~m capacitação e trabalhar com reciclagem, Ayedis -ai~daJinalizou que se
. . ~

quisermos investir em reciclagem devemos iniciar as conversas agora. Em, relação à- , ~
capacítação, está sendo formulado dentro da secretaria cursos par~ capacitar profissionais.
I . , ' _ .,

em agente receptivo (guarda, policial' militar, agente de trânsito, patrulheíros) para que a·
- / . ~.- I

. Cidade de Praia Grande saiba recebe\- o turista com qualidade. Wagne.r questionou quanto
-"., . \ .

ao andamento -do selo gastronômico é do restaurante escola, porque profissionais deste.
,. ;r • _ •

- ,
setor precisam receber um treinamento, Avedis ' complementou ainda que o futuro'

empresário da cidade deveria receber uma instrução através do-escritório contábil para'
f ~. .Ô • r. '

procurar 'a Associação Comercial no intuito de receber um apoio para que não feche seu
. . .. '. "-

estabelecimento após um ano de abertura. Mareio relatou que a SECTU~ está corri parceria

com Associação Comercial. para fomentar o setor da gastronomia na cidade que está em
./

expansão, aonde poderíamos criar concursos musicais e de "comida de boteco" para

promover pequenos eventos nos .tiáirros para incrementar o turismo na -baixa temporada,

movimentando principalmente os bairros situado's após a Vila Mirim, para que as pessoas
;r • . \ ~ '/ , _. •

possam. se habituar a visitar-esses lugares para depois fazermos um grande evento/no

Pavilhão. Nos assuntos gerais José Paulo informou que tém um gr~po ~e dança e que tem

que se apresentarem outras cidades porque não consegue se apresentar aqui no Palácio das
. . . , ' " \,'
Artes. Aproveitou para questionar ainda a ociosidade do Pavilhão Jair Rodrigues e da

.. ;_/' J

cobrança de SQ?/o para a. utilização por parte do 3º Setor, finalizou sugerindo sobre a

continuidade do' Carnaval na cidade, Mareio comunicou que .houve- um questionamento do

Pastor Natanael sobre a não participação do segmento evangélico nas arenas e que foi. ~
respondido queisso ocorre'porque não existe cadastro destesegmento mi Secretaria.

, '
Nada mais havendo a-ser tratado, a reunião foi encerrada pelo Presidente e eu,
. c - J. . •

Tatiana Leal.Sande Sanches, Agente Administrativo, redigi a presente ata, assinada, . , .
por rnim e pelo Presidenté, acompanhado pela .lista de presença assinada pelos.

participantes .
• ,. I,

Tatiana Leal Sande Sanches
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