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Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro 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 pelo Secretario Executivo do Conselho Municipal de Turismo da 

Estância de Praia Grande, Almir Douglas de Oliveira Marcellino, uma vez que a presidente do 

órgão, Cristiane Nóbrega, devido a compromissos junto a Prefeitura da Estância de Praia 

Grande a impossibilitou de estar presente. O mesmo agradeceu a presença de todos para as 

discussões do dia.   

Os assuntos debatidos na reunião: 

- Análise e Aprovação da Ata da 61ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 

Turismo da Estância de Praia Grande e da 18ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Municipal de Turismo da Estância de Praia Grande;  

Sem nenhuma objeção por parte dos presentes, por unanimidade a ata da 61º reunião 

ordinária do Conselho Municipal de Turismo da Estância de Praia Grande foi aprovada, como a 

ata da 18ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Turismo da Estância de Praia 

Grande.  

- Grupos de Trabalho: 

GT de Gastronomia: Leandro Araujo (suplente da Secretaria de Cultura e Turismo da Estância 

de Praia Grande) anunciou que abriu o processo para o cadastro dos estabelecimentos 

gastronômicos e que visa a questão da identidade cultural da gastronomia da cidade e que 

será vinculado ao Comtur para se tornar um grupo de trabalho permanente. O mesmo conta 

com o auxilio do gastrônomo Wagner Fonseca (titular do segmento de gastronomia). Além de 

enfatizar o programa Rotas Gastronômicas, projeto encabeçado pela Secretaria de Turismo e 

Viagens do Estado de São Paulo, no qual alguns empreendimentos gastronômicos estão 

inseridos nesse item. 

GT de Colônias de Férias: Genival Agrella (suplente das Colônias de Férias) apresentou o 

relato de reunião que contou com a presença da Prefeita Raquel Chini e da cúpula da 

Secretaria de Cultura e Turismo na Colônia de Férias dos Farmacêuticos e Químicos e foram 

realizadas algumas propostas, em virtude das dificuldades que os responsáveis pelas mesmas, 
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além da realização de uma enquete junto aos mesmos para ter um diagnóstico sobre o atual 

panorama das Colônias de Férias da cidade, uma vez que é o maior conglomerado de 

Colônias e Férias da America Latina, além do envolvimento de outros órgãos como Secretaria 

de Obras. 

  

- Eventos de Final de Ano: 

Almir Douglas de Oliveira Marcellino (Titular do Segmento de Agencias / Presidente Interino 

do Conselho Municipal de Turismo da Estância de Praia Grande) apresentou um relato sobre 

o evento realizado na semana anterior, referente o lançamento dos eventos alusivos a 

temporada de Verão 2022 

Leandro Araujo (suplente da Secretaria de Cultura e Turismo da Estância de Praia Grande) 

apresentou um panorama de como será a temporada de verão 2022. Serão 11 arvores de 

natal, sendo as duas maiores na entrada da cidade (defronte ao Palácio das Artes) e a outra 

no bairro do Boqueirão. 

No Palácio das Artes, teremos as atividades teatrais como o Espetáculo "Aleluia o Novo Rei" 

- Auto de Natal em que o ingresso poderá ser trocado por 01 (um) quilo de alimento não 

perecível. O espetáculo teve inicio em 25/11 e se estende à 28/11. A arrecadação será doada 

ao Fundo Social de Solidariedade do Município e o espetáculo "O Natal dos Bichos" dias 18 e 

19 de dezembro (com entrada franca) no Palácio das Artes e no dia 20/12/21, a apresentação 

da Orquestra OCB (com entrada franca). 

Nos bairros da cidade, além das arvores citadas, haverão as 08 arvores nos bairros Solemar, 

Samambaia, Mirim, Anhanguera, Caieiras, Vila Sonia, Sitio do Campo, Antártica), os enfeites 

nos postes (Av. Costa e Silva, Av. Airton Senna, Viaduto do Sol), a decoração nas praças 

Portugal, Roberto Andraus e Nossa Senhora de Fátima, e Conviver Ocian; 

Uma das novidades é a Bola Gigante de natal de aproximadamente 10mno Boqueirão (ao lado 

da arvore do Boqueirão, onde as pessoas podem acessar o espaço); 

O Natal PET- no parque da Cidade- ação inédita de natal PET, com atrações e concursos no 

clima natalino (gratuita); 

A segunda edição do festival Gospel- inscrições em dezembro; 

Haverá queima de fogos na cidade de Praia Grande, com a instalação de 04 pontos de queima 

de fogos sem ruídos (bairros Real, Calçara, Tupi e Forte) com duração de 22 minutos 

Na orla da praia, serão instaladas 10 arenas esportivas: Forte Arena Geek, Boqueirão- Melhor 

Idade, Costa e Silva – Arena Natalina, Esporte Radical, Guilhermina – arena esportiva, Aviação 
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– Arena infantil, Tupi – arena sustentável, Ocian – Arena Geek, Mirim- arena radical- Florida – 

Arena multiuso, Solemar arena multiuso, além da instalação da arena na Praça Nossa Senhora 

de Fátima – Caiçara. 

No Kartodromo, teremos 30 atrações em 12 dias a partir de 01/01 à 05/02/2021 com diversos 

cantores. Os pontos de venda dos ingressos se encontram no site 

www.estacaoverao2022.com.br, além dos pontos de venda físicos, como o Palácio das Artes. 

Além do show dos bairros Caiçara, Samambaia e Quietude, que serão shows beneficentes, 

com troca de alimento pelo ingresso. 

Almir Douglas de Oliveira Marcellino (Titular do Segmento de Agencias / Presidente Interino 

do Comtur) salienta que teremos uma temporada agitada para todos os segmentos, até 

como forma de recuperar o tempo perdido em relação ao ultimo ano, marcado pela 

pandemia. E que os cuidados não serão esquecidos. 

 

- Informes Gerais: 

Plano Municipal de Qualificação do Turismo: foi reforçada a realização da audiência pública 

que será realizada no próximo dia 13/12/2021 as 18h30 no auditório Jornalista Roberto 

Marinho (Secretaria de Educação), sito a Rua José Borges,50. Conta com a presença dos 

conselheiros para participar e poder assim reforçar as atividades da organização do plano, uma 

vez que faz parte das diretrizes do Plano Diretor de Turismo da Estância de Praia Grande. 

Reunião Extraordinária: a reunião organizada no ultimo dia 17/11 onde foi apresentado o 

projeto da criação do parque linear. O projeto se encontra nesse momento junto ao COC 

Dadetur (Conselho de orientação e Controle do Departamento de Desenvolvimento das 

Estâncias) e aguardaremos os próximos procedimentos do órgão estadual. 

Evento da Consciência Negra: durante as atividades do Dia da Consciência Negra, 

realizados no Palácio das Artes, foi apresentada a campanha Racismo é Crime, com a 

apresentação de cartazes a serem afixados nos estabelecimentos comerciais. O mesmo é uma 

organização da Prefeitura Municipal da Estância de Praia Grande junto com o Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial. 

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. 

Visita Equipotel / Participação nas Feiras e Eventos de Turismo: Wagner Fonseca (Titular 

do Setor de Gastronomia): comentou que esteve na Equipotel visitando o estabelecimento, e 

se deparou com o estande da cidade de Santos, montado em parceria com o Santos 

http://www.estacaoverao2022.com.br/
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Convention e Visitors Bureau. Ele indagou o porquê de nossa cidade não estar participando, de 

que precisamos divulgar nossos atrativos além do trade turístico. Fabrício Fernandes 

(representante da Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande / Secretário Adjunto 

do Conselho Municipal de Turismo) também endossou a não participação da cidade no evento, 

uma vez que somos uma das 04 cidades mais visitadas do país.  

Expliquei que a cidade de Praia Grande participa dos eventos junto com a Secretaria de 

Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, compartilhando o espaço junto com os outros 

destinos, uma vez que apresentamos a RT Costa da Mata Atlântica. Só este ano participamos 

dos principais eventos turísticos  

Juliana Gomes indagou se não existe a possibilidade de poder haver um estande próprio da 

cidade e o quanto que custaria isso para a viabilização dessas participações. Almir explicou 

que para que possamos ter estende próprio tudo depende da feira e do tipo de estande, pois 

há diferença de valores em relação ao metro quadrado.   

Roberto Andrade (Betinho Andrade / Câmara Municipal de Praia Grande): salientou que 

recentemente foi votado o Orçamento de 2022 para a cidade e deduz que o orçamento da 

Secretaria de Cultura e Turismo tem um orçamento menor, em detrimento as outras pastas. 

Sugeriu a possibilidade de se fazer um levantamento dessas feiras e assim viabilizar a 

participação da pasta nos principais eventos de turismo (principalmente as que têm mais 

visibilidade). A demanda já está nas mãos de Almir Douglas de Oliveira Marcellino (Segmento 

de Agencias / Presidente Interino do Comtur) para ser executada e apresentada. 

Almir Douglas de Oliveira Marcellino (Titular do segmento de Agencias / Presidente Interino do 

Comtur) disse que nas reuniões anteriores foi discutida a criação do FUTUR (Fundo de 

Turismo), uma vez que isso pode viabilizar a participação de nossa cidade nos principais 

eventos de turismo, além mesmo da importância em que a cidade vem ganhando junto ao 

Estado. Recentemente participamos das principais feiras de turismo, como a Aviesp Expo, São 

Paulo Boat Show, Fórum Visit SP Band News, etc. 

E mais uma vez foi salientada a importância das missões oficiais / empresariais nessas feiras, 

uma vez que mostra a importância do trade turístico participando das mesmas, até mesmo 

para que venham a se capacitar, se atualizar, etc. Até mesmo com a obtenção de “know-how” 

de outras cidades, etc. 

Além também mais uma vez da importância do Cadastur junto aos empreendimentos ligados 

ao trade turístico, uma vez que isso pode ajudar a dar mais credibilidade e qualidade ao seu 

espaço comercial. 
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Top Destinos Turísticos: Dia 30/11/2021 será anunciada a relação de vencedores, no qual a 

cidade de Praia Grande concorre em três categorias: Sol e Praia, Cultural e Negócios e 

Eventos.  

A reunião foi finalizada as 11h25 da manhã. 

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

Executivo do Conselho Municipal de Turismo da Estância de Praia Grande (respondendo como 

presidente interino do órgão), redigi a presente ata, assinada por mim e pelo secretário adjunto, 

acompanhada da lista de presentes e assinada pelos participantes. 

 

Praia Grande, 25 de novembro de 2021. 

ENTIDADE NOME MEMBRO 

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

Secretaria de Governo Juliana Maria G da S Samuel Titular 

Secretaria de Segurança Publica Felipe Aguiar do Carmo Suplente 

Associação Comercial Empresarial de Praia Grande Fabrício Fernandes Titular 

Setor de Colônias de Férias Genival Agrella Titular 

Setor de Agencias de Viagens  Almir Douglas de Oliveira Marcellino Titular 

Segmento de Gastronomia Wagner Fonseca Titular 

Câmara Municipal de Praia Grande Roberto Andrade Convidado 

 

Em conformidade: 

 

 

_______________________________   _______________________________ 

 Almir Douglas de Oliveira Marcellino   Fabrício Fernandes 

        Presidente Interino COMTUR          Secretario Adjunto COMTUR 

 


