
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL  DE 
TURISMO - COMTUR 

 
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Maio de 2017 (dois mil e dezessete), pelas 10:00 (dez 
horas), na Casa dos Conselhos localizada na Xavantes, número 51 (cinquenta e um), no 
bairro Tupi, desta cidade de Praia Grande, reuniram-se em Reunião Extraordinária, 
Esmeraldo Vicente dos Santos, Secretário de Cultura e Turismo; Marcio Glauber Vicente de 
Oliveira, Subsecretário de Turismo; José Antônio Rodrigues Sequim, representante da rede 
hoteleira; Francileudo Xavier da Silva, representante Secretaria de Trânsito; Mônica Solange 
Rodrigues e Silva, representante da Secretaria de Educação; Andrea Aparecida da Silva, 
representante da Secretaria de Governo; Avedis Keskissian, representante da Associação 
Comercial e Empresarial de Praia Grande; Fabrício Fernandes, representante da Associação 
Comercial e Empresarial de Praia Grande; Almir Douglas Oliveira Marcellino, guia de 
Turismo; Ana Paula Bernardini Braz, representante da Secretaria de Meio Ambiente; Maria 
Aparecida Ferreira dos Santos Groba, representando a Associação dos Artesãos de Praia 
Grande; Marco Antonio Groba, , representando a Associação dos Artesãos de Praia Grande;  
Rosana Catia Santos Costa, representando a Secretaria de Segurança;Marcos José de 
Queiroz, representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Trabalho; Ana Beatriz Zanellato Vasconcelos, representante da SECTUR; Luciana Lima 
Ferreira, representante da SECTUR e Suplente; Edgar Fernandes, representante da 
Secretaria de Esportes e Lazer; Wagner Fonseca, representando o segmento da 
Gastronomia. 
 
O Presidente Marcio deu abertura para o Secretário de Cultura e Turismo Esmeraldo,  expor 
os projetos da Sectur. O tema abordado foi o projeto Queima de Fogos, o Secretário, 
Esmeraldo dissertou sobre a importância da aprovação dos projetos pelo Conselho Municipal 
de Turismo segundo Lei Estadual 16.283/2016 e apresentou:  

O projeto Queima de Fogos trata-se da queima de fogos de artifícios, no dia 31 de dezembro à 
meia noite, sendo três pontos de aproximadamente 16 minutos e um de aproximadamente 19 
minutos de queima de fogos. Nas praias dos bairros: Canto do Forte, Ocian, Caiçara, e Real. 
Pretende-se dar continuidade a tradicional celebração da chegada do ano novo à beira-mar, 
que na ocasião atinge o ápice de público através de um show pirotécnico espalhado por quatro 
pontos estratégicos da praia que ilumina toda sua orla; estimular a confraternização e a 
renovação das esperanças em um mundo mais fraterno e solidário, onde as pessoas possam 
conviver em paz e harmonia, tendo suas diferenças respeitadas e valorizadas. Os locais foram 
escolhidos de forma estratégica para que o espetáculo possa ser visto de qualquer ponto da 
faixa de areia.  

Valor estimado para realização do objeto:R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

  

Relatou a importância do projeto para a população praiagrandense e seus turistas. O 
projeto foi posto em discussão e aprovado pelos membros do COMTUR. Nada mais 
havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada pelo Presidente e eu, Ana Beatriz 
Zanellato Vasconcelos, Auxiliar de Gabinete da Subsecretaria de Turismo, redigi a 
presente ata, assinada por mim e  pelo Presidente, acompanhado pela lista de 
presença assinada pelos participantes. 

 
 
___________________________              ____________________________ 
Marcio Glauber Vicente de Oliveira               Ana Beatriz Zanellato Vasconcelos 


