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Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10h30 

ocorreu no teatro Serafim Gonzalez (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 60ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 

Turismo da Estância de Praia Grande;  

Sem nenhuma objeção por parte dos presentes, por unanimidade a ata da 60º reunião 

ordinária do Conselho Municipal de Turismo da Estância de Praia Grande foi aprovada.  

- Grupos de Trabalho: 

Leandro Araujo (representante adjunto da Secretaria de Cultura e Turismo da Estância 

de Praia Grande) apresentou o panorama do GT (Grupo de Trabalho) de Gastronomia, que se 

encontra em plena atividade, uma vez que tem a prerrogativa de que o grupo de trabalho possa 

se tornar como um GT permanente, sendo que o Conselho Municipal de Turismo da Estância 

de Praia Grande pode dar essa autonomia. 

GT Colônias: Genival Agrella (representante das Colonias de Férias) disse que está 

sendo organizado e até a próxima reunião deve apresentar uma data para que o Comtur e a 

pasta de Cultura e Turismo possam se dirigir aos responsáveis pelas colônias para uma 

reunião. 

Almir Douglas de Oliveira Marcellino (segmento de agencias / Secretario Executivo do 

Conselho Municipal de Turismo da Estância de Praia Grande) salientou que os grupos de 

trabalho têm prazo para serem finalizados os seus trabalhos. Se por ventura os mesmos não 

apresentarem nenhum tipo de analise ou resultados, devem ser encerrados até dezembro, 

como ênfase dos grupos de trabalho de Artesanato e Hotelaria. 
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- Espaços Kids (analise preliminar); 

Os espaços kids estão em plena atividade e estão com os seus 04 espaços abertos 

(Forte, Aviação, Tupi e Ocian). O primeiro final de semana apesar da chuva teve uma boa 

adesão. 10 vagas para crianças e no máximo 02 adultos, em um período de 30 minutos. 

Agendamento pelo site de turismo www.turismo.praiagrande.sp.gov.br ou presencial. Os 

agendamentos estão disponíveis até o final de novembro. Sem contar que o espaço acaboi 

se tornando um espaço para fotos, devido a cenografia. 

 

- Momento Metropolitano; 

Recentemente aconteceu duas reuniões por parte da AGEM (Agencia Metropolitana da 

Baixada Santista): uma para sanar duvidas por parte da Câmara Temática de Turismo e a 

outra por parte do CONDESB (Conselho de Desenvolvimento Econômico da Baixada 

Santista) para definir o Selo Metropolitano, sendo que nesse ultimo ponto, o dispositivo foi 

aprovado pelas cidades presentes. Até o momento, a cidade de Praia Grande está em fase 

de estudo e analise para viabilizar a sua entrada na ferramenta. 

O selo funcionará da seguinte forma: o ônibus deve entrar na plataforma eletrônica e inserir 

as informações principais. Inserido isso, a cidade irá avaliar a sua entrada, realizando assim 

o transito livre nas cidades da Costa da Mata Atlântica, segundo as informações passadas 

pela agente administrativa Virna Gomes (Secretaria de Cultura e Turismo de Praia Grande). 

Sandra Medina (Convidada) realizou algumas indagações em relação ao selo, como 

funcionará e a participação de outros órgãos na liberação dessas autorizações. 

Genival Agrela (representante das Colônia de Férias) comunicou que de forma eventual 

alguns ônibus vem adentrando a cidade sem autorização e a agente de Transito Regiane 

Roemer (Secretaria de Transito) informou que caso ocorra isso, entre em contato com a 

Ouvidoria Municipal. 

Almir Douglas de Oliveira Marcellino (segmento de agencias / Secretario Executivo do 

Conselho Municipal de Turismo da Estância de Praia Grande) salientou que para que os ônibus 

e agencias que pretendem vir a cidade, todas de forma obrigatória devem possuir o Cadastur. 

- Informes Gerais: 

Plano Municipal de Qualificação do Turismo: Virna Gomes Meira (agente administrativa da 

Secretaria de Cultura e Turismo de Praia Grande) realizou uma apresentação da primeira fase 

do Plano Municipal de Qualificação do Turismo, que ocorreu no ultimo dia 26/10 em que 

apresentou o resultado das oficinas e formulários junto ao trade turístico da cidade e contou 
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com a presença do Prof. Dr Alexandre Panosso Netto, em que foi apresentado as principais 

demandas da população, como cursos que poderiam ser realizados aqui e o uso da analise 

SWOT para poder fazer esse detecção das necessidades. O mesmo contou com a presença 

da SEAI (Secretaria de Assuntos Institucionais) para fomentar os seus cursos. Contou com a 

presença de acadêmicos para encaminhar algumas posições. 

Foi apresentada uma linha do tempo com todo o cronograma de atividades, além do 

anuncio da audiência publica, a ser realizada no próximo dia 13/12/2021 no Auditório Roberto 

Marinho (Secretaria de Educação da Estância de Praia Grande). 

Troca de integrantes: Deverá ocorrer em breve a troca de integrantes do Segmento de 

entretenimento (ao momento por parte do Litoral Plaza Shopping). Tanto o titular como o seu 

suplente não participam desde o inicio da gestão 2021 / 2022. Em virtude disso deverá ocorrer 

a substituição dos mesmos.  

Modificação de data de reunião: A reunião do Conselho Municipal de Turismo da Estância de 

Praia Grande, que habitualmente se reúne às ultimas quintas-feiras do mês, excepcionalmente 

ocorrerá em 16/12 uma vez que após essas datas, os conselheiros estarão em seus 

compromissos durante a temporada de verão. 

Moção de Repúdio: Wagner Fonseca (representante da Gastronomia) abriu a discussão 

referente aos comentários de um programa de televisão, além também da relação do turista 

com a população, uma vez que somos uma cidade turística e dependemos deles para que a 

cadeia do turismo funcione de uma forma harmônica. Foi discutida a criação de uma moção de 

repudio em virtude dos comentários maldosos da humorista Mel Mahrer, do Programa A Praça 

É Nossa (TV Brasil / SBT), em que fez causou uma reação maciça nos moradores da cidade. 

Juliana Gomes (representante da Secretaria de Governo) comentou que o comentário da 

humorista pode ter dado uma propaganda reversa, pois apesar de seus comentários que 

denefestraram o nome da cidade, fizeram com que a cidade possa ser conhecida no país 

inteiro, mostrando que não somos mais a cidade descrita por ela, mas sim uma das cidades 

que mais cresce no Estado de SP e no país. 

Visitas Oficiais – Equipotel: A edição desse ano ocorre no São Paulo Expo entre os dias 

22/11 à 25/11. E a intenção é a criação de uma missão para que os conselheiros pudessem 

conhecer a feira e também poder se capacitar e aperfeiçoar seus conhecimentos. O 

conselheiro Almir Douglas de Oliveira Marcellino (segmento de agencias / Secretario Executivo 

do Conselho Municipal de Turismo da Estância de Praia Grande) se prontificou a cuidar do 

transporte dos participantes para o evento, uma vez que a partir de 2022 devemos passar a 

conhecer algumas experiências que podem ser aproveitadas em outras cidades e devem ser 

aplicadas aqui.  
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A reunião foi finalizada as 11h55 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, 28 de outubro de 2021. 

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 Cultura e Turismo de Praia Grande Virna Gomes Meira Convidado 

Secretaria de Esportes de Praia Grande Patricia Fernochio Titular 

Secretaria de Educação de Praia Grande Rafael da Silva e Silva Titular 

Secretaria de Governo Juliana Maria G da S Samuel Titular 

Secretaria de Segurança Publica Felipe Aguiar do Carmo Suplente 

Secretaria de Transito Regiane Oliveira Roemer  Suplente 

Associação Comercial Empresarial de Praia Grande Fabrício Fernandes Titular 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Praia Grande Wellington Paixão  Titular 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Praia Grande Luiz Antonio dos Santos Suplente 

Setor de Colônias de Férias Genival Agrella Titular 

Setor de Hotelaria  José Antonio Sequim Titular 

Setor de Agencias de Viagens  Almir Douglas de Oliveira Marcellino Titular 

Segmento de Gastronomia Wagner Fonseca Titular 

Convidado Simone Malaquias  Jornal R8 

Convidado Victor Amorim Tibiriça Estudante EACH USP 

Convidado Sandra Ap Medina Col. Fér. Farmaceuticos 

Convidado Ronaldo G S Silva Ag de Turismo Romel 
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Em conformidade: 

 

______________________________  ______________________________________ 

Cristiane Vanina Martini Nóbrega  Almir Douglas de Oliveira Marcellino 

         Presidente COMTUR    Secretario Executivo COMTUR 


