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Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro 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 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. Foi justificada a ausência do secretario executivo 

adjunto Fabrício Fernandes (representante da Associação Comercial e Empresarial de Praia 

Grande), em virtude de compromissos externos.  

Os assuntos debatidos na reunião: 

- Análise e Aprovação da Ata da 59ª Reunião Ordinária e da Ata da 17º Reunião 

Extraordinária do Conselho Municipal de Turismo da Estância de Praia Grande;  

Sem nenhuma objeção por parte dos presentes, por unanimidade a ata da 59º reunião 

ordinária e a ata da 17º Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Turismo da Estância 

de Praia Grande foi aprovada.  

- Rotas Gastronômicas 

Leandro Diniz (representante da Secretaria de Cultura e Turismo de Praia Grande) 

apresentou o projeto Rotas Gastronômicas. Foram 05 dias de indicações referente as opções e 

encaminhamento junto a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Foram 24 

indicações da cidade para participar do projeto. A pasta estadual está muito criteriosa em 

relação às escolhas dos empreendimentos gastronômicos. As cidades da Região Turística da 

Costa da Mata Atlântica citadas abaixo: Santos 02 (dois) indicados, Praia Grande 02 (dois) 

indicados, Itanhaém 04 (quatro) indicados e São Vicente 03 (três) indicados são as cidades 

escolhidas para esse projeto da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Da 

parte da cidade de Praia Grande, dois restaurantes foram escolhidos: Restaurante Paraíso e o 

doceiro da cidade José Paulo (conhecido como Zé do Doce), com os seus doces de jaca. 

Somos considerados Area 3 nesse processo de escolha. 

Será realizada uma entrevista com os indicados para o evento e a pretensão futura é 

poder conversar com os outros “restaurateurs” para elaborar do roteiro turístico da cidade na 

gastronomia.  
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Dos 24 empreendimentos indicados, somente 04 (quatro) possuem Cadastur. Wagner 

Fonseca (representante da gastronomia) recomendou reunir os gestores de gastronomia para 

conversar sobre a questão da qualificação, certificação, etc. e tendo como requisito também 

seria implementar o Cadastur para fortalecer e fomentar a gastronomia local, dando assim 

credibilidade. Foi enfatizada a importância do Cadastur e principalmente a questão de como 

evoluiu a gastronomia na cidade.  

A Presidente Cristiane Nóbrega se colocou a disposição do grupo para essa reunião, 

além de ceder o espaço e poder apoiar o grupo, já analisando a criação do Roteiro 

Gastronômico de Praia Grande. 

Foi citado o Festival da Cultura Caiçara, uma vez que tem o envolvimento da 

gastronomia.  Durante esse trecho da reunião levantado pelos conselheiros Wagner Fonseca 

(representante da Gastronomia), Leandro Diniz (representante do setor da Gastronomia) e 

Rafael da Silva (representante da Secretaria de Educação da Estância de Praia Grande) foi 

falado sobre a questão dos ingredientes, a contexto histórico para confeccionar esses pratos, 

entre outros fatores. A idéia é poder tornar mais atraente o segmento da Cultura Caiçara. A 

Presidente Cristiane Nóbrega enfatizou a possibilidade de criação de um grupo permanente 

para as discussões da gastronomia. 

O Secretário Executivo Almir Douglas de Oliveira Marcellino (representante das 

agencias de viagens), citou o artigo 11 (onze) do regimento interno do Conselho Municipal de 

Turismo da Estância de Praia Grande que existe a viabilidade da criação de uma comissão 

técnica permanente para as discussões do assunto, desde que tenham 03 (três) pessoas 

eleitas pelo Conselho e com a apresentação de relatórios semestrais de suas atividades.  

 

- Qualificação do profissional do turismo da SECTUR (analise preliminar das oficinas); 

A agente administrativa Virna Gomes Meira apresentou as primeiras oficinas 

realizadas do PMQT (Programa de Qualificação do Profissional do Turismo de Praia 

Grande), que consta no Plano Diretor de Turismo da Estância de Praia Grande. 

A oficina inaugural ocorreu no Teatro de Bolso Leni Morato e contou com a 

participação dos moradores da cidade. As oficinas estão ocorrendo em todas os cantos da 

cidade, até como forma de poderem apresentar as suas demandas em prol do turismo local. 

Enfatizou que a pesquisa virtual ainda está disponível para a consulta sobre a 

qualificação do turismo local. Segundo as estimativas, está havendo uma demanda baixa 

por parte do trade turístico. 75 (setenta e cinco) % de outros segmentos vêm participando 1 

(hum) % do setor de hospedagem participando. Tem de haver um engajamento maior em 

relação ao trade turístico. 



Conselho Municipal de Turismo do Município de Praia Grande 
Estância Balneária 

 

ATA DA 60º REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DA ESTANCIA DE PRAIA GRANDE 

8 (oito) % solicitaram curo de qualificação na área da gastronomia, e outros pontos 

assinalados para que possam ser trabalhados. 

Pontuou a importância do turista na cidade, uma vez que ainda tem a discussão 

entre turista x morador e outros fatores que possam melhorar o turismo na cidade de Praia 

Grande.  

O Secretário Executivo do Conselho Municipal de Turismo da Estância de Praia 

Grande, Almir Douglas de Oliveira Marcellino participou da primeira oficina para ter uma visão 

de como está sendo elaborado, além de endossar o que a Virna Meira explicou, com a 

apresentação do método SWOT, apresentar o Conselho Municipal de Turismo da Estância de 

Praia Grande para a população, além de convidar os participantes para a participação da 

mesma, uma vez que o conselho é aberto à participação de todos. Almir parabenizou a equipe 

da Sub Secretaria de Turismo pela organização da mesma e Virna retornou o agradecimento 

da participação da sociedade civil e Comtur. 

O encerramento será dia 26/10 as 19h00 no Palácio das Artes. 

 

- Grupos de Trabalho; 

Dos grupos de trabalhos criados para a discussão da retomada do setor, o GT de 

Hotelaria não apresentou o andamento do seu grupo, como houve a ausência do 

representante do GT das Colônias de Férias e GT de Artesanato. Com isso, será analisada 

na próxima reunião a situação desses grupos de trabalho. 

GT de Gastronomia apresentando resultados, de acordo com os debates sobre as 

Rotas Gastronômicas.  

 

- Informes Gerais: 

Verba DADETUR: foi enfatizada a questão da Verba DADETUR, em que tivemos os 

projetos aprovados e a Presidente Cristiane citou as obras que foram aprovadas na ultima 

reunião extraordinária, como a obra da entrada do Palácio das Artes, que deve organizar a 

entrada e saída de veículos do equipamento. 

Foi citada a questão das Arvores de Natal, como também a possibilidade da realização 

de festejos natalinos nesse ano, como também a instalação das “chatas” para prender a 

estrutura da Arvore de Natal, quando instalada defronte ao Palácio das Artes. Ainda não tem 

nada estipulada se haverá as instalações natalinas. 
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O Secretário Executivo do Conselho Municipal de Turismo da Estância de Praia 

Grande, Almir Douglas de Oliveira Marcellino sugeriu a possibilidade da abertura do 

“Observatório do Turismo” de Praia Grande, com a instalação de uma espécie de PIT Móvel, 

não de forma permanente, mas sim de forma eventual, devido à movimentação dos turistas 

que visitam as instalações natalinas, além do recurso tecnológico, até mesmo aproveitando o 

momento para divulgar a cidade e fomentar a renda nos estabelecimentos. Segundo a 

Presidente Cristiane Nóbrega, não existe a possibilidade em virtude da falta de mão de obra 

para a execução da atividade. E que segundo a administração municipal, a idéia é digitalizar as 

principais atividades. 

Foi feito um breve balanço do Pet Stop, evento realizado em 26/09/2021. Tinha uma 

estimativa de 2000 pessoas. Tiveram como publico estimado de 3000 espectadores. Foi 

organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo junto com outras secretarias e demais 

parceiros, tanto da sociedade civil como da iniciativa privada. Pode-se repetir no próximo ano. 

Questão do Top Destinos Turísticos: a cidade está participando do Premio Top 

Destinos Turísticos, que tem o seu encerramento do voto popular em 15/10/2021. Foi solicitado 

um engajamento maior dos membros do Conselho Municipal de Turismo da Estância de Praia 

Grande e da pasta para que possamos estar entre os finalistas na reta final do concurso. 

Foi comunicada a abertura dos Espaços Kids na orla da praia. Os mesmos seriam 

abertos das 10h00 as 17h45, com um tempo de higienização para poder receber o próximo 

grupo visitante. Para poder visitar o espaço, o agendamento é realizado através do site oficial 

do município: https://turismo.praiagrande.sp.gov.br/; 

As visitas técnicas e missões oficiais devem ocorrer no próximo ano, ainda em datas a 

serem apresentadas. A intenção das mesmas é em virtude dos segmentos apresentados na 

elaboração do Plano Diretor de Turismo da Estância de Praia Grande, até mesmo para 

conhecer o que aquela cidade que já possui uma “expertise” em um determinado setor, possa 

servir de exemplo para Praia Grande, por exemplo: São Roque com destaque na rota 

gastronômica, Embu das Artes em relação ao artesanato, Peruíbe com o ecoturismo / turismo 

de aventura, etc. Simultaneamente, teríamos as conversas junto com os secretários de turismo 

dessas localidades (além do Comtur local), para que assim pudesse haver um intercambio 

entre as cidades, com a possibilidade de haver uma parceria, da forma quando realiza-se as 

visitas e contatos com cidades como Igaratá (MIT), Cananéia (Estância), Mogi das Cruzes 

(MIT), etc. 

A reunião foi finalizada as 12h05 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 
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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, 30 de setembro 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 Institucionais Flavia Lorenzo Bizarro Titular 

Secretaria de Educação Rafael da Silva e Silva Titular 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Praia Grande Luiz Antonio Santos Suplente 

Segmento Agências de Viagens Almir Douglas de Oliveira Marcellino Titular 

Segmento da Gastronomia Wagner Fonseca Titular 

Segmento da Hotelaria Jose Sequim Titular 

Convidado Virna Gomes Sectur PG 

Convidado Bruno Biazzoto Sectur PG 
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______________________________  ______________________________________ 

Cristiane Vanina Martini Nóbrega  Almir Douglas de Oliveira Marcellino 

         Presidente COMTUR    Secretario Executivo COMTUR 


