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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR 
 
Em quinze de Março de dois mil e dezenove, no salão Burle Marx da Prefeitura Municipal de 
Santo André, à Praça IV Centenário, Nº 01, Prédio do Executivo, 9º andar, Centro – Santo 
André, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo- Gestão 2019-
2020 – COMTUR. 
 
Boas vindas 
 
O Diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo, Sr. Gilvan Ferreira de 
Souza Júnior, às 09h00min, dá boas vindas aos presentes, e na seqüência apresentou a ordem 
do dia. No mesmo instante esclareceu que está no cargo há um mês por questões políticas e que 
os projetos do turismo não mudariam nada, que independente das mudanças de diretoria, as 
diretrizes serão cumpridas e que demandaria mais energia para o turismo, pois entende que é um 
setor muito importante e de geração de renda. 
O Sr. Valter Mendes, ex-presidente do COMTUR, dá boas vindas aos presentes também, e na 
seqüência, informou sobre o COMTUR, que sempre esteve aberto a Sociedade Civil, e que sem a 
parceria de Gestão Pública e Sociedade Civil não conseguiria as conquistas que já tem hoje. 
O Diretor Sr. Gilvan agradeceu a presença de todos e iniciou a ordem do dia, apresentando a 
pauta.  
 
Pauta: 
 

1. Posse dos novos Conselheiros da Gestão 2019-2020: 
O presidente do mandato anterior, Sr. Valter Mendes, dá posse aos novos conselheiros, já 
oficializados previamente através de portaria devidamente publicada. 

 
2. Primeiro ato designado Eleição do Presidente e Vice Presidente, este ano a presidência será 

conduzida pelo setor público, a o nome indicado para a Presidência do COMTUR Gestão 
2019-2020 foi o Sr. Rubens Gallino Júnior, todos aprovaram.  Presidente do COMTUR, na 
gestão 2019-2020 o Sr. Rubens Gallino Júnior. Para Vice-Presidente, a nomeação viria por 
parte da Sociedade Civil, onde duas pessoas manifestaram interesse. O primeiro a manifestar 
interesse foi o Sr. Roberson Roberto Gomes, Conselheiro Titular, representando 
Operadoras/Agencia de Turismo Receptivo e o Sr. José Marcos dos Santos, também 
conselheiro titular, representando Associação Comercial e Industrial de Santo André. A 
votação do vice-presidente foi feita por aclamação. Ambos apresentaram suas propostas. 
Votação do Vice-Presidente: Deu-se por votação aberta, sendo 2 (dois) votos para o Sr. 
Roberson e 5 (votos) votos para o Sr. José Marcos. Portanto, oficializou-se Vice-Presidente do 
COMTUR, na gestão 2019-2020 o Sr. José Marcos dos Santos, representante da Associação 
Comercial e Industrial de Santo André eleito por votação. 
 

3. Indicação do Secretário Executivo do COMTUR para a Gestão 2019-2020. O Sr. Rubens 
Gallino Júnior, indica a Sra. Paula Roberta Lourenço, servidora publica. Assistente de Direção, 
para exercer a função de Secretária Executiva do COMTUR. 

 
4. Aprovação da Ata da 13º Reunião Ordinária, realizada em 14 de dezembro de 2018. Aprova 

por unanimidade dos presentes. 
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5. Apresentação de todos os conselheiros e participantes:  

Primeiro a se apresentar foi o Sr. Gercino Luiz da Silva – (Conselheiro Suplente), prestador de 
serviços turísticos, na Vila de Paranapiacaba, está há 15 anos como prestador de serviços e 
possui projetos para a melhora daquela região, o segundo e a se apresentar e assim 
sucessivamente após, foi o Sr. Osvaldo de Carvalho, (Conselheiro Titular) representante da 
rede hoteleira, sempre trabalhou na rede privada com hotéis. 
O Sr. José Marcos dos Santos, (Conselheiro Titular) representante da Associação Comercial, 
possui 60 anos, tem carreira na iniciativa privada. 
O Sr. Roberson Roberto Gomes, (Conselheiro Titular) representa as Operadoras, possui uma 
agencia de turismo receptiva Boutique da Viagem, vem para agregar com muitas idéias e 
aproximar os agentes de viagens, idéias para área de turismo e gastronomia,  
O Sr. Fabio Cerchiari, não é conselheiro, contribuiu como participante da Sociedade Civil, o 
seu primeiro contato com o turismo foi com feiras e eventos, também atua como agente de 
viagens e entende que os agentes dependem de treinamentos, ele também se apresentou 
como o sobrinho do Sr. Carlos Vicente Cerchiari, o fundador da CVC e apresentou toda a 
evolução do turismo.  
O Sr. Dr. Fábio Lopes, representante do poder público, vereador eleito no mandato de 2016 a 
2020, entrou para o COMTUR, pois entende que pode contribuir bastante, pois entende que o 
turismo é um grande agente de desenvolvimento da Cidade.  
O Sr. Marcos Muzatio (Conselheiro Titular) representa a instituição de ensino, ele representa a 
associação dos Engenheiros do ABC. 
A Sra. Valdinete Maria Matos (Conselheira Titular) prestadora de serviços turísticos, atua com 
turismo há 15 anos, possui uma expectativa de que o turismo comece a evoluir de forma 
crescente com o envolvimento da comunidade de Paranapiacaba. 
A Sra. Tania Aparecida Moreira de Alencar Corleto (Conselheira Titular) representa a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos e encarregada de 
informações. 
O Sr. Marcelo Szejzog (Conselheiro Titular) trabalha na Secretaria da Educação.  
A Sra. Andrea Martins (Conselheira Suplente) representa a secretaria do meio Ambiente, 
encarregada de eventos e parques de Santo André. 
O Sr. Rubens Gallino Jr., (Atual Presidente do COMTUR), representa a Secretaria de 
Desenvolvimento e Geração de Empregos, ele é gerente de turismo, formado em Ciências 
Sociais é Agente de Cultural de carreira, no cargo há 05 anos aproximadamente. 
A Sra. Paula Roberta Lourenço, (Secretária Executiva), Advogada e está na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos. 
Logo após as apresentações, o Sr. Rubens, Presidente do COMTUR, Fez agradecimentos ao 
Sr. Valter Mendes, sobre a dedicação e o empenho dispensado. 
O Sr. Valter Mendes informa que ele possui 15 anos de Paranapiacaba, atuando 
administrativamente, pretende continuar ajudando a recuperar o patrimônio histórico, 
participando do COMTUR. 
O Sr. Fabio Cerchiari, pediu a palavra, e colocou a necessidade de ter um local para feiras e 
espaço para eventos. 
O Sr. Reinaldo da Silva Cardoso Júnior, (Conselheiro Suplente), também se apresentou como 
representante do Conselho Municipal de Políticas Culturais, e justifica a ausência do Sr. 
Sandro o (Conselheiro Titular), se apresentou também como participante o Sr. Alexandre 
Pahala, morador de Santo André desde 1979, pretende contribuir com o COMTUR, com ideias 
inovadoras.  
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6. Aprovação de proposta do calendário de reuniões para 2019: 

Feitas as apresentações, abriu-se a pauta de calendários, o Sr. Reinaldo questionou sobre as 
reuniões do COMTUR, a possibilidade de ser fora do horário de comercial, houve votação, e 
obtiveram-se dois votos a favor de ser fora do horário comercial contra seis votos para ser 
dentro do horário comercial, finalizando todos concordaram da agenda ser todas as 3º  
(terceiras) Quartas-Feiras, do mês, no horário das 10h00 às 12h00. A Agenda foi aprovada por 
todos os presentes. 

 
7. Formação de subcomissão para revisão da Legislação:do COMTUR. 

Foi apresentado neste momento o Sr. Evandro Banzato, Secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de Empregos. Após a apresentação do Secretário, o Sr. Rubens (Atual 
Presidente) apresentou a proposta de uma subcomissão para revisão da lei do COMTUR para 
auxilio no pleito do Município de Interesse Turístico, pois para o título, é necessário estar 
dentro de alguns critérios, por exemplo, ter um COMTUR ativo e atuante é uma exigência. 
Oficialmente já somos candidatos a MIT, mas a maior dificuldade para esse pleito seria de que 
o COMTUR precisa ter 2/3 da sociedade Civil, contudo, a Lei Orgânica Municipal, obriga que 
todos os Conselhos Municipais possuam metade de sociedade civil e metade de 
representante do poder público. Uma das saídas seria a revisão da Legislação. O Sr. Fábio 
Lopes, informou que a Lei Orgânica está para ser atualizada até o final do ano.  
Próximo ponto foi a formação da subcomissão para a revisão da lei Municipal que dispões 
sobre o COMTUR. Foram declarantes interessados a participarem da Subcomissão: 
O Sr. Dr. Fábio Lopes, Representando do poder público, Sra. Valdinete Maria Matos, 
representando da Sociedade Civil, o Sr. Valter Mendes, representando da Sociedade Civil, o 
Sr. Rubens Gallino Jr., representando do poder público, o Sr. Fábio Cerchiari, representando 
da Sociedade Civil, e o Sr. Gilvan Ferreira de Souza Junior representando o poder público. 
Totalizando 6 (seis) membros da subcomissão, três da sociedade civil e três do poder público. 
Foi agendada para o dia 27/03/2019, às 10hs, na sala de reunião no 1º andar do prédio do 
executivo, a primeira reunião da subcomissão. 

 
8. Plano Diretor do Turismo e Plano Regional do Turismo:  

Próximo ponto, Plano Diretor de Turismo, já fora aprovado anteriormente, bem como o Plano 
Regional do Turismo, contudo não impede a discussão de novos projetos. E enfatizando que a 
respeito da Vila de Paranapiacaba está sob os cuidados da Secretaria de Meio Ambiente.  

 
9. Palavra aberta aos membros do Conselho: 

Novamente entrou em pauta, sobre o centro de convenção, que é necessário um estudo de 
viabilidade, o Sr. Fábio Lopes, entendeu que o ideal seria um local de utilização plural, e 
englobasse tanto feiras comerciais, como eventos religiosos ou formaturas e etc. fazendo 
gerar um turismo de negócios. 
O Sr. Valter Mendes apontou alguns possíveis locais, um sendo o campo de Futebol próximo 
ao Moinho São Jorge.  
O Sr. Evandro propôs, antes de tudo, que em parceria com as empresas privadas, fazer um 
mapeamento de quantos são os eventos que ocorrem em Santo André e Região para ter uma 
ideia da real necessidade.  
O Sr. Gilvan, também contribuiu, informando que antes é necessário fazer um estudo de 
viabilidade sobre o Centro de Convenção. Foram bordados assuntos sobre Paranapiacaba, 
sobre o atendimento dos moradores que muitas vezes não são cordiais, foi abordado, sobre 
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inserir uma Zona de Interesse Comercial próximo a Paranapiacaba, com Shoppings, lojas e 
etc.; 
O Sr. Evandro, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos, declarou 
que apesar das ideias serem ótimas, é necessário fazer-se um estudo com a realidade do que 
se tem hoje e com as entregas já planejadas. 
A Sra. Valdinete, fez um breve relato sobre as questões ambientais, que existem cinco rios na 
região e sobre a fauna e a flora.  
A pedido da Sra. Valdinete, foi solicitado que se acrescente ao termo da Ata o trecho abaixo: 
“Solicito que conste na ata uma vez que houve discussão sobre o tema, o trecho que foi 
debatido sobre o centro logístico, solicito por favor que seja acrescentado pontos importantes 
que abordamos em discussão sobre os riscos da construção do centro logístico citado por 
mim, debatido entre Evandro e Eu. 
Eu não mencionei apenas sobre as bacias as cinco hidrográficas, mas também sobre a 
história e importância da vila como um contexto riquíssimo em relação ao trimonio ( 
Ambiental, Arquitetônico e cultural) além de ter pontuado claramente minha visão sobre o 
centro logístico e os danos que o empreendimento com certeza irá causar na região de forma 
que trará grandes impacto até mesmo para o turismo local”  
O Sr. Derick Tróia, que entrou como participante, estava como fotógrafo na sala, solicitou a 
palavra, para expor questões sobre o desmatamento que está ocorrendo em Mogi das Cruzes, 
bem próximo a Paranapiacaba, foi orientado a fazer a denúncia junto à polícia ambiental que 
está na Vila.  
O Sr. Gercino pediu a palavra e informou que todos que habitam em Paranapiacaba, precisam 
fazer sua parte e que as pessoas cuidam da fiscalização e preservação. 
E encerrando a pauta de Paranapiacaba o Sr. Fábio Cerchiari, falou sobre um turismo de 
vivencia, com o clima, roupa e passeios vivenciando a época em que Paranapiacaba era uma 
vila atuante, reviver isso. 
O Sr. Evandro Banzato faz agradecimentos à participação de todos. 

     O Sr. Rubens Gallino faz os seus agradecimentos também. 
  
Nada mais foi declarado, o senhor Rubens Gallino, presidente do COMTUR, encerra a reunião às 
onze horas e cinqüenta e dois minutos. 
 
Segue o registro dos presentes:  
 
Representantes da Sociedade Civil: 
 
Gercino Luiz da Silva – membro suplente representante do segmento Prestadores de Serviços 
Turísticos. 
 
José Marcos dos Santos – membro titular representante da Associação Comercial e Industrial 
de Santo André – ACISA. 
 
 Marcos Muzatio – membro titular representante do segmento Instituições de Ensino, 
representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC. 
 
Osvaldo de Carvalho – membro titular representante do segmento Rede Hoteleira. 
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Reinaldo da Silva Cardoso Júnior – membro suplente representante do Conselho Municipal de 
Políticas Culturais. 
 
Roberson Roberto Gomes – membro titular representante do segmento Operadoras/Agências 
de Turismo Receptivo. 
 
Valdinete Maria Matos – membro titular representante do segmento Prestadores de 
Serviços Turísticos. 
 
 
 
Representantes do Poder Público: 
 
Andréa Martins - membro suplente representante da Secretaria de Meio Ambiente 
 
Fábio dos Santos Lopes – membro titular representante da Câmara Municipal de Santo André. 
 
Gilvan Ferreira de Souza Júnior – membro suplente representante da Secretaria de 
Desenvolvimento e Geração de Emprego. 
 
Marcelo Szejzog - membro titular representante da Secretaria de Educação. 
 
Rubens Gallino Junior – membro titular representante da Secretaria de Desenvolvimento e 
Geração de Emprego. 
 
Tânia Aparecida Moreira de Alencar Corleto – membro titular representante da Secretaria de 
Desenvolvimento e Geração de Emprego. 
 
 
Demais participantes da Sociedade Civil e Poder Público: 
 
Alexandre Pahala – Sociedade Civil. 
 
Derick Tróia – Sociedade Civil. 
 
Evandro Banzato – Secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego. 
 
Fábio Cerchiari – Sociedade Civil 
 
Paula Roberta Lourenço – Secretária Executiva do COMTUR. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Paula Roberta Lourenço 

Secretária Executiva 

 
 
José Marcos dos Santos 

Vice-Presidente 

 
 

Rubens Gallino Júnior 
Presidente 
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