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(26 DE AGOSTO DE 2021) 
 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10h30 

ocorreu no Teatro Serafim Gonzales (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 encontram ao final dessa ata.  

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

Municipal de Turismo da Estância de Praia Grande. 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 58ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 

Turismo da Estância de Praia Grande;  

Sem nenhuma objeção por parte dos presentes, por unanimidade a ata da 58º reunião 

ordinária. 

- Qualificação do profissional do turismo da SECTUR; 

A agente administrativa Virna Gomes Meira realizou a apresentação de como se 

Plano Municipal de Qualificação do Turismo (PMQT), projeto da Secretaria de Cultura e 

Turismo da Estância de Praia Grande, cuja finalidade é mensurar os principais desafios do 

turismo municipal em relação à qualificação da mão-de-obra no setor. 

Informou que o Plano de Qualificação será embasado a partir do inventário do Plano 

Diretor de Turismo da Estância de Praia Grande e a Secretaria de Assuntos Institucionais 

realizará o levantamento dos cursos que eles possuem no momento, para que seja 

realizado o inventário da oferta de cursos. 

A servidora destacou que foi disponibilizado formulário para consulta pública on line 

desde o dia 10 de agosto, para que a população possa participar com contribuições sobre o 

que o setor público deve oferecer em relação em relação às capacitações para a melhoria 

dos segmentos que fazem parte do conjunto. 

Além da consulta virtual, 08 bairros foram escolhidos estrategicamente para sediar 

oficinas propositivas presenciais para democratizar o acesso de toda a população da cidade 

na elaboração do PMQT. 
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Uma das escolas pediu para que a atividade fosse realizada mais tarde em virtude 

da demanda interna da instituição, mas todas as escolas estarão seguindo o seguinte 

cronograma: 18h15 credenciamento / 19h00 inicio / 21h00 encerramento. 

A Pres. Cristiane Nóbrega abriu para as questões. Ela citou a ausência da 

sociedade civil na reunião, pois o projeto não é apenas do poder publico, mas sim da 

municipalidade, uma vez que é a maior interessada no assunto referente à qualificação da 

mão-de-obra. 

 

- Grupos de Trabalho; 

Os grupos de trabalho foram criados a três reuniões atrás, visando o processo de 

retomada do setor de turismo da cidade. Porém, em virtude do baixo quorum e a ausência 

do público alvo dos grupos criado, as discussões sobre os GT foram postergadas para a 

próxima reunião. 

 

- Regimento Interno (análise dos apontamentos); 

Foi apresentado na ultima reunião que todos os membros teriam de fazer o 

apontamento junto com a lei para que possa ser atualizado. 

José Sequim (Representante da Hotelaria) comentou sobre a possibilidade de troca 

de membros do Comtur. A Presidente Cristiane Nóbrega comentou sobre a situação de 

troca de membros, que de acordo com a reunião com a mesa diretora haverá troca de 

membros, como a troca do representante do setor de entretenimento. 

Almir Douglas de Oliveira Marcellino (Secretário Executivo do Conselho Municipal de 

Turismo da Estância de Praia Grande / Representante das Agencias de Viagens) salientou 

que de acordo com o artigo 13 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Turismo da 

Estância de Praia Grande, o conselheiro que faltar 03 reuniões ordinárias consecutivas ou 

06 alternadas durante o ano, o órgão tem autonomia de fazer a exclusão / troca do membro 

e em caso de recondução de integrante, deverá ser realizada através de escrutínio secreto. 

Sobre os artigos: 

O artigo 07 do Regimento Interno, o cargo de vice-presidente deverá ser extinto, uma vez 

que na lei do Comtur (Lei 1298/06), existe a figura do presidente, o secretario executivo 

(que abrange as prerrogativas do cargo de vice-presidente) e o do secretário adjunto.  Será 

realizada mais uma reunião para discutir apenas o regimento e a Lei do Comtur (Lei 

1298/06).  
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- Informes Gerais: 

Pediu a solicitação maior da participação da sociedade civil, uma vez que o poder 

público estava com uma presença maior.  

Foi agendada uma reunião extraordinária em 03/09 referente à verba DADETUR 

(Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos). Técnicos da 

Secretaria de Obras da Prefeitura da Estância de Praia Grande irão apresentar três projetos 

ligados a infra estrutura turística para a obtenção da verba DADETUR, que antes passará pelo 

Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhoria das Estâncias - COC. 

Criação do Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR). Será criado o Fundo Municipal de 

Turismo (FUMTUR) e para gerir o mesmo será organizada uma comissão para fazer a gestão 

do mesmo. A renda gerada pela arrecadação no setor de turismo (eventos, taxas, etc) será 

destinado para esse fundo e essa comissão fará a deliberação para onde esse montante será 

destinado, seja divulgação, participação de eventos, etc. O jurídico realizou a minuta do 

processo e irá encaminhar ao Gabinete da Prefeitura para ser homologado. 

Será designada uma Comissão Mista para poder fazer a gestão desse fundo. 02 (dois) 

representantes do Conselho Municipal de Turismo da Estância de Praia Grande irão fazer parte 

dessa comissão.  

Momento Metropolitano: a pauta dessa vez foi o feedback da Expo Retomada, através 

da percepção da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, a questão do Selo Metropolitano 

que está sendo discutido na Câmara Temática de Turismo da Região Turística da Costa da 

Mata Atlântica e deve ser debatido na próxima reunião do Condesb, após a discussão junto a 

câmara citada e a Câmara Temática de Mobilidade e Logística. 

Falou-se sobre os roteiros regionais, como o Circuito dos Fortes e Passo dos Jesuítas, 

da possibilidade de poderem ser recriadas e com a participação das agencias de viagens e 

eventos, a retomada dos eventos, no qual seguem todos os protocolos de segurança e as 

capacitações do SEBRAE / SP que vem atuando de forma enfática na qualificação da mão de 

obra local. 

O Vereador Roberto de Andrade (Betinho Andrade) agradeceu a oportunidade de 

poder participar dessa reunião, como forma de reconhecimento sobre a atuação no Comtur e 

das atividades que o órgão vem realizando, além de enfatizar alguns projetos de prioridade da 

cidade, como a analise do Plano Diretor de Turismo da Estância de Praia Grande para que 

possa ser aprovado pelos vereadores até 2027.  

A Presidente Cristiane Nóbrega fez o convite aos conselheiros para acompanharem a 

abertura da exposição Artistas da Cidade as 19h00, com a apresentação de vários estilos 

artísticos e técnicas adotadas por artistas da cidade. 
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Fabrício Fernandes (Secretario Adjunto / representante da Associação Comercial e 

Empresarial de Praia Grande) enfatizou a possibilidade de colocar pontos turísticos para os 

integrantes do conselho para se familiarizarem com a questão; mesma sugestão de Jose 

Sequim (Representante da Hotelaria) que sugeriu a possibilidade da apresentação dos 

atrativos turísticos, além do período de alta temporada. 

Almir Douglas de Oliveira Marcellino (Secretario Executivo do Conselho Municipal de 

Turismo da Estância de Praia Grande / representante das Agencias de Viagens), salientou que 

poderia fazer uma capacitação junto ao Conselho sobre os pontos turísticos da cidade, além de 

frisar as palavras da Pres. Cristiane Nóbrega o engajamento de todos os conselheiros na 

divulgação do Prêmio Top Destinos Turísticos, onde a cidade participa em três categorias: sol e 

praia, turismo de eventos e turismo cultural. 

A reunião foi finalizada as 11h20 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, 26 de agosto 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 Luciana Ciriaco Fernandes Titular 

Secretaria de Meio Ambiente Joelza Virginia Santos Felix Suplente 

Secretaria de Educação Auxiliadora Felix Silva de Oliveira Suplente 

Secretaria de Assuntos Institucionais Flavia Lorenzo Bizarro Titular 

Secretaria de Governo Juliana Maria Gomes da S Samuel Titular 

Associação Comercial Empresarial de Praia Grande Fabrício Fernandes Titular 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Praia Grande Luiz Antonio Santos Suplente 

Segmento Hotelaria José Sequim Titular 

Segmento Agências de Viagens Almir Douglas de Oliveira Marcellino Titular 

Convidado Virna Gomes Sectur PG 

Convidado Wagner Lima Fernandes Sectur PG 
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Convidado Roberto Andrade Vereador 

Convidado Vitoria Macedo  

Convidado Luiz Bosco  

 

 

Em conformidade: 

 

 

______________________________  ______________________________________ 

Cristiane Vanina Martini Nóbrega  Almir Douglas de Oliveira Marcellino 

         Presidente COMTUR    Secretario Executivo COMTUR 


