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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR 
 

Em 20 de outubro de 2021, foi realizada no Auditório Heleny Guariba, Praça IV 
Centenário, s/nº, Centro, Paço Municipal de Santo André, a 13ª Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Turismo- Gestão 2019-2020-2021 – COMTUR. 

 

Agradecimentos: 
 

O Presidente do COMTUR, Sr. Rubens Gallino Junior, iniciou a 13º Reunião do COMTUR em 
segunda chamada às 15h00min, dá boas vindas e agradece a presença de todos. 
O Sr. Fernando Cunha, Diretor de Desenvoslvimento Econômico e conselheiro, dá as boas 
vindas e agredece a participação de todos, especialmente na 1ª Revisão do Plano Diretor 
de Turismo. 
 
Pauta: 
 

1. Aprovação da ata da Reunião Extraordinária de 21/07/2021 (já aprovada por e-
mail); 

2. Pleito Município de Interesse Turístico – MIT (Complementos do Inventário 
Turístico e Pesquisa de Demanda 2020 a pedido da SETUR do Estado de São Paulo - 
validação); 

3. Proposta de Regulamento do Conselho Municipal de Turismo (enviado em anexo 
para discussão e possível aprovação); 

4. Palavra aberta aos membros do Conselho. 
 
1. O Sr. Rubens Gallino Junior atualiza as informações sobre o andamento da poposição do 
Município de Interesse Turísitico junto a Secreatria de Turismo do Estado de São Paulo e 
esclarece sobre o processo burocrático no andamento da proposição, da Assembéia 
Legislativa do Estado de São Paulo, visto que o protocolo é na ALESP, até a análise na 
Secretria de Turismo do Estado de São Paulo, o qual demorou cerca de seis meses. Fala 
sobre as não conformidades e solitação de correções e melhorias, feitas por parte do Grupo 
de Análise Tecnica que avalia os documentos apresentados pelos municípios. A equipe do 
turismo presente na reunião esclarece que durante o primeiro semestre de 2021, a revisão 
do Plasno Diretor de Turismo já visava à adequação dos documentos, mesmo assim fez mais 
adequações e apresenta no telão do auditório os novos documentos já adequados, os quais 
são validados por unanimidade dos presentes. 
2. Também visando o atendimento da lei estadual que regulamenta os Municípios de 
interesse Turístico, foi apresentada a proposta de Regimento Interno do Conselho de 
Turismo, em função da nova lei do COMTUR, aprovada na Câmara Municipal em maio 
último, proposta enviada previamente aos conselheiros. Em função da não presença na 
reunião dos representantes da sociedade civil, foi proposto pela presidência do COMTUR e 
pelos conselheiros da Secreatia de Desenvolvimento e Geração de Emprego, que não 
houvesse votação da matéria na presente reunião, mas que devido a urgência do assunto, 
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fosse enviado mensagem a todos os conselheiros, com prazo para maifestação, e não 
havendo manifestação em contrário, o Regimento Interno será considerado aprovado, o 
que foi acatado pela unanimidade dos conselheiros presentes. 
 
Informes: 
O Sr. Rubens Gallino Junior informa sobre o andamento da eleição do COMTUR, que ocorrerá 
em 17/11/2021, cujo o edital já foi publicado. 
O Sr. Guillerme informa sobre o andamento das ações do Empreender no Turismo e informa 
sobre os eventos e andamento dos trabalhos de restauro na Vila de Paranapiacaba; 
O Sr. Fernando Cunha informa sobre a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
de Santo André 2021, que está sendo realizada na presente semana. 
Nada mais foi declarado, o senhor Rubens Gallino Junior, presidente do COMTUR, agradece a 
participação de todos e encerra a reunião às 16h30. 
 
Segue o registro dos presentes: 
 
Representantes do Poder Público: 
 
Elaine Lubliner Szejzog– membro suplente da Secretaria de Esportes e Prática Esportiva; 
 
Fernando Santos Soares da Cunha – membro suplente representante da Secretaria de 
Desenvolvimento e Geração de Emprego; 
 
Juliana Flaminio – membro titular representante da Secretaria de Cultura; 
 
Paulo Honório Bastos Gomes – membro titular da Secretaria de Esportes e Prática Esportiva; 
 
Rubens Gallino Junior – membro titular representante da Secretaria de Desenvolvimento e 
Geração de Emprego. 
 
Samantha Dean - membro titular representante da Secretaria de Desenvolvimento e 
Geração de Emprego. 
 
Tatiana Aparecida Machado – membro titular representante da Secretaria de Meio 
Ambiente. 
 
Demais participantes: 
 
Guilherme Ribeiro de Souza Pinto – Gerente de Projetos e Preservação do Patrimônio, 
Secretaria de Meio Ambiente de Santo André; 

 
 
 

 

Rubens Gallino Júnior 
Presidente 
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