
ATA DA 32ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito), 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, Mareio

Glauber Vicente de Oliveira, Subsecretário de Turismo; Tatiana Leal Sande Sanches,

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

representante Secretaria de Trânsito; Almir Douglas Oliveira Marcellino, guia de Turismo;

Antonio Carlos Salles, representante da Secretaria de Esporte e Lazer, Valdinei Luiz

Guimarães Silva, representante das Colônias de Férias, José Antonio Rodrigues Sequim,

representante da Rede Hoteleira, João Carlos Moreno Gallego, representante da Secretaria

de Meio Ambiente, Marcos Valie de Almeida Pinheiro, representante do segmento de

entretenimento, Rosana Cátia Santos da Costa, representante da Secretaria de Assuntos de

Segurança Pública, Veridiana J. Ramos Duarte, representante da Câmara dos Dirigentes

Lojistas.

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

convidados na reunião do COMTURe em seguida comentou sobre as Arenas de Verão que

são 07 espalhadas pela Cidade (Boqueirão, Aviação, Tupi, Ocian, Calçara, Real e

Guilhermina, sendo que esta última é só esportiva e não tem shows musicais. Ainda sobre

este tema foi falado que o nosso secretário Esmeraldo Vicente dos Santos, solicitou para a

Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) a realização de medições nas arenas para controle do

som. Referente a este tema João Carlos citou que conforme a Lei do Silêncio o máximo

permitido durante o dia é 65 decibéis. Como alteração pro ano que vem Mareio abordou que

a localização do Palco da Arena da Tupi sofrerá alterações e que será colocado lixeira em

todos estes espaços. O segundo tópico abordado foi a Estação Verão Show que este final de

semana terá os shows das duplas Zezé di Camargo e Luciano e Bruno e Marrone no dia

26/01 e da dupla Maiara e Maraísa no dia 27/01. Todos os presentes elogiaram a

organização e segurança do local de realização dos shows (Kartódromo. Pararelamente a

este assunto Valdinei Guimarães, perguntou se haveria possibilidade da retirada do orelhão

da Avenida dos Sindicatos e Mareio explicou que não poderia tendo em vista a distância até

o próximo. Após isso foi comentado sobre a Feira de Artesanato Itinerante que voltará este

ano nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro na Praça 19 de Janeiro. Já na Feira Fixa do Solemar os

artesãos estarão expondo seus trabalhos nos dias 26, 27 e 28 de janeiro. Ainda foi citado

que estão ocorrendo reuniões periódicas tanto com os artesãos das Feiras Itinerantes

quanto das Feiras Fixas, estas últimas em atendimento ao Decreto 5904/15 para que eles

possam trabalhar de forma organizada, sabendo seus direitos e deveres e principalmente os

expositores de gastronomia para que sigam as práticas de higiene e saúde. Ainda em relação
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as Feiras Fixas foi explicado que Feira do Ocian será revitalizada, as barracas dos artesãos

serão desmontáveis e a parte gastronômica contará com os engates food truck num espaço

multiuso. Leandro Franceloso sugeriu que houvesse regra de horário para montagem e

desmontagem na Feira da Guilhermina. O próximo tema abordado foi o Top Destinos

Turísticos em que Praia Grande foi classificada para a 2ª fase, foram 117 vencedores, dos

645 municípios paulistas, escolhidos por meio da votação popular. A 2ª fase será

estabelecida por uma comissão de jornalistas e profissionais do trade turístico. Serão eleitos

até três municípios em cada uma das 13 categorias, previstas na Lei Complementar

1261/15, totalizando 39 vencedores. Almir Marcelino aproveitou para comentar que

recepcionou no final do ano passado turistas de outros estados que visitaram nossa cidade e

deram um feedback positivo reclamando apenas da falta de guia turístico em nossos postos

de informação. Mareio complementou que estão sendo providenciados pela secretaria

100.000 (cem mil) impressos em parceria com a empresa Guia PG e Associação Comercial.

Veridiana Julião, aproveitou a oportunidade para mencionar o impacto negativo dos turistas

que vêem os quiosques fechados em plena alta temporada. Mareio relatou que muitos estão

fechados pois estão irregulares.

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.

Mareio Glaube Vicente de Oliveira Tatiana Leal Sande Sanches


