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ATA DA 1 .i! REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE

TURISMO - COMTUR

Aos 09 (nove) dias do mês de Outubro de 2018 (dois mil e dezoito), pelas 10hct
(dez horas), na Casados Conselhoslocalizadana Xavantes,número 51 (cinquenta
e um), no bairro Tupi, desta cidade de Praia Grande, reuniram-se em Reunião
Extraordinária, MareioGlauber,Subsecretário de Turismo; DjalmaPaulo de Souza,
representante Secretaria de Trânsito; Mônica Solange Rodrigues e Silva,
representante da Secretaria de Educação; Andrea Aparecida da Silvt
representante da Secretaria de Governo; Avedis Keskissian, representante da
Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande; Almir Douglas Oliveira
Marcellino,guia de Turismo; MarcoAntonio Groba, representando a Associação
dos Artesãos de Praia Grande;FláviaLorenzoBizarro,representante da Secretaria
de Assuntos Institucionais; Camila Aparecida Silva Santos, representante da
Secretaria de Educação; Wagner Fonseca, representante da gastronomlg
Wellignton Paixão Corrêa, representante da Câmara dos Dirigentes dos lojistas;
VirnaGomesMeira,representante da Secretaria de Cultura e Turismo;Omotivo da
Reunião foi sobre a atualização do MAPAdo Turismo Brasileiro para o próximo
biênio. OPresidente, abriu a reunião agradecendo aos presentes e esclareceu que
o MAPAserá atualizado no primeiro semestre de 2019. Lembrou que a nova
configuraçãoainda será divulgada pelo Ministério do Turismo (MTur),e vai vaI"
até o ano de 2021,mas alguns critérios já podem ser consultados no site do MTUR,
comoa importância dos estabelecimentos estarem inscritos no CADASTUR.Passou
a palavra para Virna Gomes Meira, que realizou apresentação de slides para
demonstrar algumas telas do CADASTUR,alertar sobre possíveis fraudes em
relação à cobranças indevidas.Osr Welligtonperguntou as vantagens da inscriç;
e foi esclarecido que o programa CADASTURdisponibiliza dados para consulta ao
turista, dando credibilidade e legalidade aos cadastrados. Mareio pediu
colaboração em relação à divulgação da importância de adesão, uma vez que por
fazer parte dos critérios de classificação e reclassificação dos municípios, Praia
Grande, que deixou de ser A para B, pode deixar o ranking, implicando na
diminuição de verbas liberadas pelo Governo Federal. O sr Wagner ressaltou t
importância de deixar bem claro as vantagens que empreendedor terá com o
cadastro, para garantir maior adesão, uma vez que o impacto não é pontual, mas
reflete na classificação do Município.A sra Mônica, pontuou a importância da
participação de todos. OSrMarcoperguntou sobre investimentos no setor náutico.
O Presidente esclareceu que há intenções de implantação de projetos que estão
sob análise da Administração Pública. Nada mais havendo a ser tratado, •
reunião foi encerrada pelo Presidente e eu, Virna Gomes Meira, Agente
Administrativo da Subsecretaria de Turismo, redigi a presente ata, assinada
por mim, acompanhado pela lista de presença assinada pelos participantes.
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