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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR 

Em dezessete de Abril de dois mil e dezenove, no Blue Tree Towers All Suítes Santo 
André, Av. Portugal, 1464, Vila Bastos, Santo André, foi realizada a 2ª Reunião 
Ordinária do Conselho Municipal de Turismo- Gestão 2019-2020 – COMTUR. 

Agradecimentos 
 
O Presidente do COMTUR, Sr. Rubens Gallino Junior, iniciou a 2º Reunião do COMTUR 
às 10h23min, dá boas vindas e agradeceu a presença de todos, estendendo também o 
agradecimento ao BLUE TREE, pela disponibilidade do local e pela recepção, e na 
seqüência apresentou a Sra. Lívia Stefânia Rosseto, representando o Conselho 
Intermunicipal e na seqüência apresentou o Sr. Jarbas Favoretto, Presidente da 
Associação Brasileira dos Municípios de Interesse Turístico que irá palestrar sobre o 
tema Conselho Municipal de Turismo, após estas apresentações iniciou-se a ordem do 
dia, apresentando a pauta. 
 
Pauta: 
 

1. Aprovação da ATA da 1º Reunião do COMTUR. A Sra. Valdinete Maria Matos 
(Conselheira Titular) prestadora de serviços turísticos em Paranapiacaba, fez uma 
observação na Ata, e solicitou para que se acrescente um trecho que ela entendia 
relevante, todos concordaram, e depois desse apontamento sobre a Ata, ninguém 
mais apresentou qualquer observação, portanto a Ata da 1º reunião foi aprovada 
mediante a inserção do trecho informado pela Sra. Valdinete; 
 

2. O Presidente Sr. Rubens, apresentou os informativos, O Conselho Municipal de 
Educação, fará uma reunião para tratar do plano municipal de educação, para tratar 
das metas, que acontecerá no dia 27 de Abril de na UFABC, as 14:30, sala 214. Da 
parte do turismo não foi feita nenhuma sugestão. 

 
3. O Sr. Jarbas Favoretto, deu início a sua palestra, primeiro se apresentando, Informou 

que foi conselheiro de turismo do Estado há 49 anos e três meses, participou do 
projeto de lei de 1965, na época do Ademar de Barros, iniciou com a Fundação de 
Melhoria das Estâncias e em 1994 entendeu-se que deveria ter um conselho 
municipal da cidade. Em 2001 iniciou-se o projeto de lei sobre o Município de 
Interesse Turístico, entendendo a necessidade dos municípios participarem. Em 
2015 elaborou o projeto de lei 1.261/2015, foram feitas 34 reuniões com conselhos 
municipais. Neste momento da apresentação o Sr. Jarbas elogiou a presença do 
Vereador Dr. Fábio Lopes, por ele fazer parte do Conselho Municipal de Turismo, 
entendendo que a contribuição do Poder Legislativo Municipal é de extrema 
importância para o Conselho. A palestra transcorreu, com as orientações e 
explanações sobre a importância de Santo André tornar-se um Município de 
Interesse Turístico, foi falado sobre as adequações da legislativa e a aderência do 
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Conselho Municipal do Turismo, em ter a maioria de seus integrantes da sociedade 
civil e não do Governo. Nesta oportunidade, o Presidente Sr. Rubens, informou que 
já está em estudo a alteração da lei orgânica municipal para a adequação das 
exigências para o município se tornar um Município de Interesse Turístico, porém 
não sabemos ainda se será possível tornar o COMTUR com a composição indicada 
pelo manual da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, ou seja, 2/3 da 
sociedade civil e um terço do governo. Encerrou-se a palestra e abriu-se para as 
perguntas; 

 
4. Palavra aberta aos membros do Conselho: 

O Sr. Roberson Roberto Gomes, membro titular representante do segmento 
Operadoras/Agências de Turismo Receptivo, questionou sobre a viabilidade de se 
ter uma Associação de Agentes de Viagens Municipal ou do ABC, e a resposta do Sr. 
Jarbas, foi que é possível realizar a associação, mas a princípio precisa fazer uma 
reunião com todos os representantes de agencia de turismo e apresentar a 
proposta, para tornar a classe de agente de turismo mais informada sobre as 
demandas turísticas da região. 
O Sr. José Marcos dos Santos – membro titular representante da Associação 
Comercial e Industrial de Santo André – ACISA, informou  que é necessário que 
a região apresente pequenos produtos e pequenas ações, para os agentes terem 
um público diferenciado, como a ação que o Hotel Blue Tree, faz de pequenas 
excursões, onde tomam café da manhã no hotel e depois vão para o destino, a Vila 
de Paranapiacaba; por exemplo, poderá ser um destino. 
A Sra. Valdinete, apresentou sobre a questão das mudanças de gestão, onde os 
projetos anteriores ou de outras gestões são arquivados ou saem de uso. O Sr. 
Jarbas, respondeu que nesse caso é necessário ter um acervo dos projetos antigos, 
assim pode-se oferecer para as próximas gestões. 
O Sr. Reinaldo da Silva Cardoso Júnior – membro suplente representante do 
Conselho Municipal de Políticas Culturais questionou sobre a possibilidade de haver 
um fundo do COMTUR, o Sr. Jarbas informou que é interessante sim o COMTUR ter 
um fundo e que os Municípios de Interesse Turístico, só recebem verbas se o 
COMTUR aprovar o projeto. 
A Sra. Tatiana Aparecida Machado, membro titular do conselho, representando a 
Secretaria de Meio Ambiente, passou as os informativos sobre o Festival do 
Cambuci de Paranapiacaba. 
O Sr. Rubens, Presidente do COMTUR, para encerrar as informações, falou do 
evento de revitalização e reinauguração do Cine Teatro, às 19:00hs, na Rua Senador 
Fláquer. 

 
Nada mais foi declarado, o senhor Rubens Gallino Júnior, presidente do COMTUR, 
agradece a participação de todos e encerra a reunião às Doze horas e trinta e Seis 
minutos. 
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Segue o registro dos presentes: 
 
Representantes da Sociedade Civil: 
 
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. 
 
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. 
 
Sandro Vinícius Ortega Nicodemo – membro titular representante do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais. 
 
Valdinete Maria Matos – membro titular representante do segmento Prestadores de 
Serviços Turísticos. 
 
 
Representantes do Poder Público: 
 
Fábio dos Santos Lopes – membro titular representante da Câmara Municipal de Santo 
André. 
 
Juliana Flamínio – membro titular representante da Secretaria de Cultura. 
 
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. 
 
Tatiana Aparecida Machado – membro titular representante da Secretaria de Meio 
Ambiente. 
 
 
Demais participantes da Sociedade Civil e Poder Público: 
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Éric Lamarca – Diretor de Meio Ambiente da Prefeitura de Santo André. 
 
Fábio Cerchiari – Sociedade Civil. 
 
Lívia Stefânia Rosseto – representante do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. 
 
Margarete Suzano – Sociedade Civil. 
 
Paula Roberta Lourenço – Secretária Executiva do COMTUR. 
 
Valter Mendes – Sociedade Civil 
 
 
 
 
 
 
Paula Roberta Lourenço 

Secretária Executiva 
 
 
 

José Marcos do Santos 
Vice-Presidente 

 
 
 

Rubens Gallino Júnior 
Presidente 
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