
ATA DA 40ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR 
 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2018 (dois mil e dezoito), às 10:00 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 

Vicente de Oliveira, Presidente do Conselho Municipal de Turismo, Tatiana Leal Sande 

Sanches, representante da Secretaria de Cultura e Turismo, Avedis Keskissian, 

representante da Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande; Almir Douglas 

Oliveira Marcellino; guia de Turismo, Leandro Pincer Franceloso, representante da 

Secretaria de Trânsito, Valdinei Silva, representante das Colônias de Férias; Amanda 

Mesquita, advogada, representante da Sociedade Civil (OAB), Wellington Correa, 

representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Monica Solange Rodrigues e Silva, 

representante da Secretaria de Educação e Flavia Lorenzo, representante da Secretaria de 

Assuntos Institucionais. 

  

O presidente Marcio iniciou a reunião fazendo a leitura da ata anterior, que foi aprovada 

por unanimidade. A seguir comentou sobre a Comemoração dos 10 anos do Palácio das 

Artes (PDA), que contou com uma extensa programação (palestras, apresentações teatrais, 

exposição, etc) e que desta forma foi possível proporcionar uma amostra do que espaço 

oferece de forma gratuita aos moradores, visitantes e turistas. Monica aproveitou a 

oportunidade para expor que o PDA faz parte da sua história. Avedis também falou que 

visitou o Palácio neste período e elogiou a monitoria realizada no Museu e Galeria. O 

próximo assunto a ser abordado foi a Feira de Artesanato Itinerante, Marcio explicou que 

diferentemente do ano passado, em que foram realizadas 14 feiras, este ano em virtude de 

contenção de despesas, legislação e regimento interno, só poderá ser feita uma por mês. A 

próxima feira itinerante acontecerá no Bairro Mirim e contará com os eventos de Encontro 

de Carros e Dia das Crianças. A Feira Fixa do Caiçara que atualmente está localizada ao 

lado da Igreja de São Pedro, em breve retornará para a Praça Nossa Senhora de Fátima 

(entorno), pois o local definitivo está em fase de finalização. A condução dos artesãos está 

sendo feita de forma organizada, com o regresso primeiramente do artesanato e da 

gastronomia, que após o recadastramento, serão realocados conforme localização 

determinada pela Secretaria de Finanças. A obra da Feira Fixa da Ocian está em processo 

de assinatura de convênio e em pouco tempo será definida a data de início das obras. 

Posteriormente foi falado sobre a 1ª Parada LGBT de Praia Grande que ocorreu no dia 23 

de setembro, no Kartódromo Municipal. O evento transcorreu de forma pacífica e contou 

com cerca de 2000 pessoas. Amanda explanou que foi um show de cidadania por parte da 

população. Em seguida foi comentado sobre a Sexta Musical que estará suspensa 



temporariamente, a princípio em razão do período eleitoral e após esta fase, em virtude 

das arenas de verão. Dando prosseguimento à reunião, foi relatado sobre a Divisão do 

Portinho, que no ano que vem, ficará sob a gestão da Secretaria de Cultura e Turismo, na 

coordenação da Subsecretaria de Turismo. O presidente Marcio informou que está sendo 

verificada a possibilidade da criação de um plano de ação para esta nova atribuição. 

Dentre as alterações de 2019, foi passado que o Kartódromo Municipal estará sob 

administração da Secretaria de Esporte e Lazer. Após isso parabenizou todos os 

turismólogos presentes, em atenção ao dia deste profissional e finalizou o encontro 

tratando sobre a Palestra de Turismo Acessível, que será ministrada por Rodrigo Machado, 

representante do Ministério de Turismo, no dia 11 de dezembro, possivelmente na 

Fortaleza de Itaipu, que tem capacidade para 150 pessoas. Para este evento serão 

destinadas 30 vagas para funcionários da Sectur e demais convidados e 120 vagas abertas 

para inscrição no site. Marcio enfatizou a importância deste tema, que é um dos tópicos 

analisados para o critério de avaliação da infraestrutura básica e turística de uma cidade 

dentro do Plano Diretor de Turismo. 

Em consenso com os membros do Comtur, ficou definida a data da próxima reunião, dia 25 

de outubro de 2018, às 10h 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. 

 

 

 

__________________________________________                ______________________________________________ 

Marcio Glauber Vicente de Oliveira   Tatiana Leal Sande Sanches 

 




