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ATA DA 98 REUNIÃO ORDINÁRIA DO cONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - CoMTUR 

Em sete de agosto de dois mil e vinte, foi realizada pela plataforma Google Meet, através 

do Link: https://meet.google.com/wma-mvwk-kkw a 9# Reuniao Ordinária do Conselho 

Municipal de Turismo- Gestão 2019-2020 COMTUR.

Agradecimentos 

O Presidente do COMTUR, Sr. Rubens Gallino Junior, inicioua 99 Reuniäo do COMTUR as 

10h04min, dá boas vindas e agradeceu a presença virtual de todos. 

Em seguida, falou que não deixou de fazer as ações e prestação de contas, por motivo da 

pandemia, das atividades do turismo. O objetivo em questão da reunião é, portanto, 
prestar contas e abrir para discussões sobre a questão do turismo local. 

Fernando fala bom dia a todos e começa a apresentação. 

Entrar na pauta, pois foi aprovada a ata anterior por e-mail. 

Pauta 2, sobre o processo eleitoral foi eleito o Tiago Barbosa, no processo anterior que 
era proprietário do Blue Tree, mas agora como não faz mais parte da sociedade, é 
necessário sua substituição para o representante da gastronomia. 

Para a substituição desse representante, foram apresentando dois representantes, o 
sendo o Vinicius Matsumoto do Errejota Bar e Restaurante como titular e o Thiago 
Matricardi do Boteco Brazuca como suplente. 

Neste momento Vinícius se apresenta, informa que foi uma indicação do Vereador Fábio 
Lopes, informa sobre a necessidade de um representante da gastronomia, pois entendia 
que existia uma dificuldade na comunicação entre os bares e a prefeitura. 

Informa tambén que já existem alguns grupos de donos de bares e restaurante no 
whatsapp, ele tem 35 anos, é de São Bernardo do Campo e já tem mais de 10 anos que 
mexe com eventos, e vem para somar e contribuir para o bom trabalho dos bares e 
restaurante de Santo André. 

Finalizando essa apresentação, todos dão boas vindas ao Vinícius, que fica como 

representante titular da gastronomia

Fernando inicia a fala, dizendo que os bares e restaurantes foram muito afetados pela 

pandemia, então o turismo, tentará achar soluções.
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Fernando continua explanando que todas as medidas à Economla estão sendo tomados e 

todas as medidas de contenção da doença também estão sendo tomadas e a situaçäo esta 

sob controle. Que seria mantido o plano e será irresponsável recuar o plano Säo Paulo. 

As empresas foram informadas através do site do Portal do Parque Tecnológico, assim 
disponibilizados todos os serviços para as empresas e as pes50as que precisam de 

emprego. Microcréditos na sala do empreendedor que se manteve aberta, trouxe também 

duas plataformas de comercio virtual para auxillar os comerciantes locais 

Plataforma Acto, que vem conversando com as entidades de classes dos setores. Estäo 

ocorrendo também as testagens em massa, para fazer o controle epidemiológico, as 
denuncias pela plataforma COLAB, do comérclo responsável, pessoas na rua, com 

termômetro e com álcool em gel e máscaras, questöes tributárlas, também tiveram umas 
mudanças para ajudar, prorrogação do alvará de construção, focou o trabalho na questäo 
do desemprego. 

Essa reuniäo é para que todos tenham muita clareza, das açöes da Prefeitura. 

José Marcos, falou da dificuldade das redes hoteleiras, e informou que a hotelaria não vive 
sem bares e restaurantes, e que a rede hoteleira teve 90% de perda na sua renda, teve 
cortes radicais, não tiveram muito por onde correr, os setores que foram piores foi a ENEL, 
e setores que eram do governo, a mais flexível foi a SABESP. Foi por isso que descobriu a 

empresa de fotovoltaica para auxilio na diminuição dos gastos com energla. 

Marcos Aurélio, pediu a palavra e informou que hoje, naão existe só um grande 
prejudicado, todos do ramo do hotel, estão prejudicados, sofreram e muito, foi de 80% a 
90% de queda, e ainda continua, depende muito dos portais online de reserva. A 
preocupação é a retomada. 

Fernando pede a palavra e fala que tem que construir juntos as empresas e o governo. 

Sr. Rubens Informes: Os informes da Vila de Paranapiacaba serão falados por Tatiane. 

Tatiane pede a palavra e começa agradecendo a Secretaria de Desenvolvimento e Geração 
de Emprego5, pois todos passaram por um momento surreal e as açoes foram 
acontecendo à medida que foram apresentados os problemas. Em Paranapiacaba, apesar 
de não estar lá, presenclalmente por causa da pandemia, mais está à frente das questðes 
de manutenção, buscou ações de manutenção e aproveitou o momento naIa drihr e 

concluir as restauraçQes e aprovações. 
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Quando começou a pandemia, houve o bloqueio de turismo na Vila de Paranapiacaba,e 
por a Vila ter bastantes idosos, isso foi muito bom o bloqueio, por conta disso, só tiveram 
3 casos na vila até o momento. O bloqueio ficou até 13 de julho e houve uma retomada

consciente. 

Houve a suspensão de alugueis dos imóveis da Vila que pertencem a Prefeitura, que 
facilitou muito para os moradores, teve distribuição de cesta básica também. 
Dia 12 de agosto, serão entregues as cabines da MRS que será mais um atrativo, pois as 

cabines estão totalmente restauradas.

Alem das restaurações do Clube Lira Serrano e outros, o campo de futebol está em fase de 

aprovação, o valor do restauro será de 4 milhões para a restauração, aguardando só a 

licitação para a empresa que fará a restauração do campo, que é o primeiro campo de 

futebol com medidas oficial do Brasil. A casa Fox, vai ganhar pavimento novO 
A quest�o da passarela que agora tem bloqueio para passagens de motos, à pedido da 

MRS, por questões de impacto na passarela e por questões de acidente, pois a passarela 

de pedestre e a lei de trânsito não permitem a passagem, houve um grande conflito com 

os moradores que não sabiam. 

Val Matos, pede a palavra e informa que o que houve com relação à passarela foi falta de 

comunicação e de informaç�o com os moradores, e portando já que foi bloqueado para 

motos, a MRS precisa criar uma passagem nova para que os moradores tenham acesso 

aos motoboys. 

Fernando agradece a todos e informa que precisa trabalhar em conjunto, pois todos estão 

do mesmo lado. 

Nada mais foi declarado, o senhor Rubens Gallino Júnior, presidente do COMTUR, 

L PES E CIVI agradece a participação de todos e encerra a reunião às 11h57. 
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Gercino Luiz da Silva - suplente representante de prestadores de serviços turisticos; 

Valdinete Maria Matos - membro titular Prestadora de serviços turisticos; 

José Marcos dos Santos Membro titular representa a Assoc. Comercial e Industrial de 
Santo André; 

Marcos Aurélio Coretti - Membro suplente Associação Comerciale Industrial de Santo 

André-ACISA.

Representantes do Poder Público:

Fernando Santos Soares da Cunha - Suplente da Secretaria de Desenvolvimento e geração 

de Empregos; 

Rubens Gallino Junior membro titular representante da Secretaria de Desenvolvimento 
e Geração de Emprego;

Tatiana Aparecida Machado - Titular da Secretaria de Meio da Ambiente. 

Paula Roberta Lourenço-Secretária executiva do Conselho. 

Paula RonaTta Lourenço 
Secretár Executiva . DOC 
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