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(29 DE JULHO DE 2021) 
 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10h30 

ocorreu na Biblioteca do Porto do Saber (Palácio das Artes), sito a Avenida Presidente Costa e 

Silva, 1600 – Bairro do Boqueirão, Praia Grande, reuniram-se em reunião ordinária do 

Conselho Municipal de Turismo da Estância de Praia Grande (Comtur PG) os seguintes 

conselheiros e convidados que se encontra ao final dessa ata.  

A reunião foi presidida pela Cristiane Vanina Martini Nóbrega, Presidente do Conselho 

Municipal de Turismo da Estância de Praia Grande. Desculpou-se pela ausência na ultima 

reunião em virtude de seu problema de saúde e a mesma agradeceu a presença de todos para 

as discussões do dia e iniciamos os trabalhos.  

Os assuntos debatidos na reunião: 

- Análise e Aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 

Turismo da Estância de Praia Grande;  

Sem nenhuma objeção por parte dos presentes, por unanimidade a ata da 57º reunião 

ordinária. 

- A Importância do Comtur para o desenvolvimento do turismo local; 

Nesse tópico da reunião foi explicada a atuação de um Conselho Municipal de 

Turismo, com as explicações das diferenças de um conselho consultivo do deliberativo. É 

considerado um órgão de instancia governamental e que ambos devem andar junto com a 

Secretaria de Cultura e Turismo. Criado em 2006 e reativado desde 2014, e o órgão é 

consultivo e deliberativo. Não está havendo muitas deliberações em virtude da verba 

Dadetur. Falou-se sobre as cadeiras de titulares.   

Foi feita uma descrição em relação às atividades de um Conselho Municipal de 

Turismo. Constado em ata a participação dos convidados apenas nos informes gerais. 

Foi dito que os conselheiros devem fiscalizar as ações do turismo da cidade, além 

também do perfil do conselheiro que deve atuar no Comtur.  

Foi encaminhado o regimento interno e também a lei 1298/06, que cria o Conselho 

Municipal de Turismo. E a mesma deverá ser analisada pelos conselheiros para ser 

debatida em uma próxima reunião. 

José Sequim (representante da hotelaria) perguntou sobre a questão de ordem em 

virtude das alterações dos documentos, principalmente o regimento. A presidente do órgão 
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e o secretário executivo salientaram que isso será feito de forma gradual e que só com 

maioria absoluta e através de reunião extraordinária para qualquer tipo de remodelação do 

regimento interno. 

- Feedback Expo Retomada; 

O Secretario Executivo de Turismo do Conselho Municipal de Turismo da Estância 

de Praia Grande, Almir Douglas de Oliveira Marcellino participou durante os dois dias da 

Expo Retomada, evento organizado pelo Governo do Estado (através do Comitê de Saúde 

do Governo do Estado de SP) no Santos Convention Center. Contou com a participação do 

Visite Santos e Governo do Estado de São Paulo. Com capacidade para até 1500 pessoas 

(750 pessoas / dia) e que para adentrar a ele, precisava passar por rigorosos testes para 

poder acessar ao evento. Na gastronomia, o formato era eletrônico, através do QR Code. 

No Centro de Convenções na parte de palestras, demarcação demonstrando distanciamento 

social, além dos expositores como Expo Center Norte, Frei Caneca, etc., além da 

participação completa do trade hoteleiro de Santos. Um evento totalmente seguindo os 

protocolos rígidos de segurança. Ao final do evento, 02 positivados e durante duas semanas 

a equipe organizadora monitorou os participantes se sentiu algum sintoma durante esse 

período, através de email e SMS. Santos e São Paulo receberam esses participantes para 

os testes. E o resultado desses testes eram encaminhados por email. E que o Governo do 

Estado estipula a realização de até 50 eventos para monitorar a flexibilização. 

Cristiane Nóbrega salientou que o evento apresentado é do modelo de turismo de 

negócios. Porém ainda não tem nada planejado para um evento de porte em relação à 

temporada de verão, lembrando que de momento o Teatro Serafim Gonzalez está em 

funcionamento, mas seguindo todos os protocolos de segurança, assim como o Museu da 

Cidade e outros espaços. 

 

- Grupos de Trabalho; 

Os grupos de trabalho estão em atividade, tanto na área de gastronomia, hotelaria e 

colônias e que foi colocada a disposição para poder auxiliar esses grupos. 

O setor de gastronomia está em conversas freqüentes, porém tem um pouco de 

resistência por parte de comerciantes. E o setor das Colônias de Férias também solicitou 

ajuda para poder incrementar algumas ações. 

 

 



Conselho Municipal de Turismo do Município de Praia Grande 
Estância Balneária 

 

ATA DA 58º REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DA ESTANCIA DE PRAIA GRANDE 

- Informes Gerais: 

Comentou sobre a ausência dos participantes e que abriria uma enquete referente a 

atuação do Comtur, uma vez que estamos com queda de participantes, principalmente com a 

participação do poder público, uma vez que também são ouvidos. Além também que em virtude 

da ausência de um dos segmentos nas reuniões desde o inicio da nova gestão, deverá ser 

substituída. Mas com a possibilidade de ser reintegrada após votação entre os membros.  

Os cursos do Sebrae foram debatidos e que segundo sugestão de José Sequim, 

deveria ser flexível em relação aos horários, uma vez que os mesmos acabam inviabilizando a 

participação de alguns. 

Comentou-se em relação a participação no Top Destinos Turísticos. Poder realizar uma 

divulgação mais intensa referente ao evento. 

Foi debatido sobre a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). O mesmo acabou de ser 

implementada no país e foi sugerida até mesmo a participação de uma advogada para poder 

realizar uma capacitação sobre o assunto, uma vez que é um assunto novo e que demanda um 

conhecimento em relação a alguns assuntos envolvendo seus dados. 

 Sobre o site oficial de turismo da cidade, está em fase de lançamento e solicita a 

participação do trade na organização dos mesmos, como a inclusão dos QR Codes para seus 

estabelecimentos.  

Programação do Palácio das Artes, que está retornando as atividades, mas de forma 

gradual, seguindo todos os protocolos de segurança. Começando com as ações no Teatro 

Serafim Gonzalez, com a peça Cinderela de Bonecas, organizado pelo Corpo de Teatro da 

cidade. 

 Hebe Dourado (convidada) participou da reunião, apresentando o grupo de fotos 

(Praia Grande é Tudo de Bom), comentar sobre a opinião de espectadores em seu portal, 

elogiando o quanto que a cidade está elogiada, além de apresentar alguns pontos que tendem 

a ser melhorados, como o atendimento ao turista, a conscientização no meio ambiente, além 

de salientar a falta de divulgação na cidade em relação ao turismo. E também a falta de 

divulgação na cidade. 

A presidente Cristiane Nóbrega salientou que para estar no site oficial de turismo da 

cidade, tem de estar cadastrado na plataforma do Ministério do Turismo, o Cadastur. Isso dá 

credibilidade ao estabelecimento e principalmente para a cidade, que valoriza o comerciante e 

assim poder fomentar o turismo local.  

Hebe Dourado salientou ainda a participação dos artistas plásticos do fomento de 

pinturas e Cristiane Nóbrega comentou sobre o projeto Calçadão das Artes, projeto que visa 
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reunir os artistas plásticos em um espaço e recomendou que fosse procurado o Osmário 

Barreto para que pudesse orientar. 

Wagner Fonseca (representante da Gastronomia). Comentou sobre a questão da 

qualificação da Mão de obra qualificada na cidade, com a possibilidade de queda da 

gastronomia, uma vez que não temos esse tipo de qualificação em seus estabelecimentos. 

O Secretario Executivo de Turismo do Conselho Municipal de Turismo da Estância 

de Praia Grande, Almir Douglas de Oliveira Marcellino sugeriu trazer o Sinhores-BS e algum 

membro do Senac para poder apresentar alguma proposta para poder fomentar essa questão 

da qualificação da mão de obra. 

Almir D O Marcellino salientou que o Governo do Estado de São Paulo (a partir da 

iniciativa da Secretaria de Educação e Turismo e Viagens do Estado) vai implantar o Turismo 

em suas disciplinas, desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio. 

A reunião foi finalizada as 11h40 da manhã. 

Sem mais nada a declarar, eu Almir Douglas de Oliveira Marcellino, Secretario 

Executivo do Conselho Municipal de Turismo da Estância de Praia Grande, redigi a presente 

ata, assinada por mim e pela presidente do Conselho Municipal de Turismo da Estância de 

Praia Grande, acompanhada da lista de presentes e assinada pelos participantes. 

Praia Grande, 29 de julho de 2021. 

Presentes: 

 

ENTIDADE NOME MEMBRO 

Secretaria de Cultura e Turismo de Praia Grande Leandro Araujo Diniz Suplente 

Secretaria de Cultura e Turismo de Praia Grande Cristiane V M Nóbrega Pres. Comtur 

Secretaria de Assuntos de Segurança Pública Felipe Aguiar do Carmo Suplente 

Secretaria de Meio Ambiente Mariane Ferreira Titular 

Associação Comercial Empresarial de Praia Grande Fabrício Fernandes Titular 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Praia Grande Luiz Antonio Santos Suplente 

Segmento Colônias de Férias Genival Agrella Titular 

Segmento Hotelaria José Sequim Titular 

Segmento Gastronomia Wagner Fonseca Titular 

Segmento Agências de Viagens Almir Douglas de Oliveira Marcellino Titular 

Convidado Hebe Gomes Dorado  
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Convidado Moiseis Gomes Sub Sec Tur PG 

Convidado Bruno Biazzoto Sectur PG 

Convidado Wagner de Lima Fernandes  Sectur PG 

 

 

Em conformidade: 

 

 

______________________________  ______________________________________ 

Cristiane Vanina Martini Nóbrega  Almir Douglas de Oliveira Marcellino 

         Presidente COMTUR    Secretario Executivo COMTUR 


