
ATA DA 37ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho 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, Sr Márcio

Glauber Vicente de Oliveira, Subsecretário de Turismo; Virna Gomes Meíra, representante

da Secretaria de Cultura e Turismo; Almir Douglas Oliveira Marcellíno, guia de Turismo;

Camila Aparecida da Silva Santos, representante da Secretaria de Educação; Fabrício

Fernandes, representante da Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande;

Valdinei Silva, representante das Colônias de Férias; Avedis Keskissian, representante da

Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande; Amanda Mesquita, advogada OAB;

Mariana L. Ferreira, representante da Secretaria de Meio Ambiente; Rafael Flumígnam,

representante da Revista Alma PG;Wagner Fonseca, representante da gastronomia;

O Presidente Sr Márcio iniciou a reunião agradecendo a participação dos membros e

convidados na reunião do COMTUR. Divulgou os eventos sexta musical 29/06 com

diferencial (neste haverá desfile de modas)para movimentar turismo interno, agradeceu

apoio aos eventos tendo em vista se tratar de ano eleitoral, no qual as contrações via

administração pública ficam restritas, o comércio local decidiu pagar a banda da sexta

musical; divulgou encerramento da Vila [unina, SRAvedis sugeriu campeonato de quadrilha

para próxima edição, Sr Márcio lembrou que nesta de 2018 já há uma nova roupagem para o

evento com duas bandas por noite, com intenção de inovar a cada ano, e 2019 incluir o

campeonato, resgatando o tradicionalismo da Vila [unina: Férias no Museu, sobre inscrições

e atividades; Praia Games, que impulsiona a cidade em diversas mídias locais e regionais,

lembrando que em 2017 recebeu 21.000 visitantes, tendo possibilidades de ampliar para

25.000 em 2018, solicitou apoio na divulgação esclarecendo como cada um pode ganhar

com o evento; Festa da Tainha, explicou a parceria, comentando que em 2017 fora adquirido

10 toneladas de tainha, e em 2018 15 toneladas, o evento cresce em prestígio e quantidade

de visitantes; Informou sobre a capacítação (serão abordados 08 temas), a SECTUR

ministrará sobre turismo receptivo para os ambulantes, que será realizada em agosto e que

os quiosques da orla não estarão em funcionamento neste verão. Esclareceu à pergunta do

sr Avedis sobre obrigatoriedade, alertando que só renova a licença quem participa da

capacitação que está prevista para acontecer anualmente. Sr Wagner perguntou sobre

manuseio de alimentos e fiscalização. Sr Márcio pautou que o ideal é que os profissionais

fiscalizem-se entre si, exemplo que já acontece nas feiras de artesanato de Praia Grande. Sr

Wagner sugeriu que se escale estagiários em nutrição para auxiliar nos trabalhos. Sr Márcio

comprometeu-se em levar a sugestão ao Secretário de Cultura e Turismo. Diante do exposto,

comentou que possivelmente a estética das arenas de verão sejam adaptadas com espaços

gastronômicos. Sra Amanda reforçou a importância da fiscalização destes espaços também,

Sr Wagner destacou que a qualidade traduz a imagem da cidade. O Sr Presidente confirmou



que na próxima reunião retorna com o parecer da ADMem relação ás sugestões. Aproveitou

e ressaltou a necessidade de trabalhar para consolidar os eventos que fomentam a região;

reforçou a importância que o apoio do comércio enquanto patrocinador de eventos que

trazem lucro ao empresariado através de chamamento público resguardando as cautelas

legais. Falou do cumprimento do Plano Diretor quanto a periodicidade e registro das

reuniões do COMTUR;Compartilho a visita à SECTURdo presidente do Convention Bureau e

sua disposição em fomentar eventos metropolitanos, como por exemplo artesanato onde a

cidade fornece estrutura para artesão da região, mediante a cautelas legais exemplificou

algumas propostas, inclusive cota única para transporte; Sr Almir lamentou o fato de

algumas cidades além das taxas exigirem contratação de guia turístico local, o que pode

embarreirar a fidelização do destino; Sra Amanda, comentaram possibilidades de ampliar a

divulgação com apoio da sociedade civil, Sr Rafael acredita não ser permitida tanta

interação. Sr presidente trará para próxima reunião a Diretora da Difusão Cultural para

melhor interação. A sugestão foi de provocar grupos para abordar o comportamento nas

redes sociais, e incentivar influenciadores digitais a compartilhar a programação, pontos

turísticos, entre outros, lembrando que o Conselho é deliberativo e consultivo, nem tudo

pode ser resolvido apenas mediante aprovação ou desaprovação do COMTUR.

Em consenso com os membros do Comtur, ficou definida a data da próxima reunião, dia 26

de julho de 2018, às 10h na Casa dos Conselhos.

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

Gomes Meira, Agente Administrativo, redigi a presente ata, assinada por mim e pelo

Presidente, acompanhado pela lista de presença assinada pelos participantes.

Sr Márcio Gla
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