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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR 
 

Em 08 de dezembro de 2021, foi realizada, na sala de reuniões do Centro de Operações 
Integradas (COI), Praça IV Centenário, s/nº, 3º andar, Centro, Paço Municipal de Santo 
André, a 14ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo- Gestão 2019-2020-
2021 – COMTUR. 

 

Agradecimentos: 
 

O Presidente do COMTUR, Sr. Rubens Gallino Junior, iniciou a 14º Reunião do COMTUR em 
segunda chamada às 10h35min, dá boas vindas e agradece a presença de todos. 
O Sr. Evandro Banzato, Secretario de Desenvolvimento e Geração de Emprego, dá boas 
vindas aos presentes, pede que todos façam uma apresentação rápida, especialmente 
pelos novos conselheiros eleitos que iniciarão o mandato no início de 2022, apresentação 
realizada em seguida. Em seguida fala das realizações do desenvolvimentop econômico e 
do turisma da cidade nos últimos anos, apesar do período terrível por conta da pandemia 
do Covid-19. Lembra que Santo André é hoje um importante polo gastronômico da região, 
além de termos a Vila de Paranapiacaba entre outros atratativos turísticos. Lembra do 
portal de turismo que já está publicado, mas infelizmente não fizemos o lançamento 
público por conta da pandemia, mas que faremos em 2022. Fala dos recentes dados 
econômicos divulgados pelo CAGED, no qual Santo André é uma das cidades que mais tem 
gerado empregos. Fala das boas perspectivas para o desenvolvimento econômico e para o 
turismo da cidade. 
O Sr. Paulo Tinoco que chega a reunião, se apresenta e informa que representará no 
COMTUR o seguimento das agências de viagens receptivas. 
O Sr. Fernando Cunha, Diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e 
Turismo, e conselheiro, dá as boas vindas e agredece a participação de todos. 
 
Pauta:  
1. Aprovação da ata da 13º Reunião Ordinária de 20/10/2021, enviada em anexo; 
Aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes a ata da 13º Reunião Ordinária de 
20/10/2021. 

 
2. Definição dos critérios de desempate da eleição do COMTUR de 17/11/2021; 

Após debate sobre os critérios para desempate, foi acatada a proposta da conselheira 
Tatiana Machado que seriam votados e definidos pelo próprio conselho os três segmentos 
empatados na eleição do COMTUR de 17/11/2021. Aqueles de cada segmento que 
recebessem mais votos serão os titulares para a nova gestão que iniciará em janeiro de 
2022. Como resultado foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes o 
seguinte: segmento de Bares e Restaurantes Diferenciados, Associação Caminhos do 
Cambuci como titular, e Sandra Aleixo Castela como suplente; segmento Meios de 
Hospedagem, SINTSHOGASTRO – Sindicado dos Trabalhadores no Comércio e Serviços em 
Geral em Hospedagem, Gastronomia, Alimentos Preparados e Bebidas a Varejo de Santo 
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André e Região, como titular, e Valter Mendes como suplente; segmento Agências de 
Viagens, LotusTravel Viagens e Turismo LTDA ME, representada pelo Sr. Paulo Tinoco, como 
titular, e Boutique da Viagem, representada pelo Sr. Roberson Gomes, como suplente. 

3. Proposta de alteração da redação do Regimento Interno do COMTUR; 
  O Sr. Fernando lembra que a votação desta questão requer aprovação de dois terços dos   
conselheiros, não havendo quorum. Ficou definido que será encaminhado e-mail para todos 
os conselheiros com prazo hábil para manifestação, após o prazo, caso haja aprovação dos 
dois terços ou a não manifestação em contrário suficiente para não aprovar, a alteração 
será considerada aprovada. 

4. Apresentação - Ações do Turismo 2019-2021; 
O Sr, Rubens Gallino Junior, com apoio do Sr. Fernando Cunha fazem a presentação do 
balanço das ações do turismo, realizadas e previstas para 2022, da Secretaria de 
Desenvolvimento e Geração de Emprego. Em seguida, o Sr. Guilherme Pinto, apresenta as 
ações e previsões para 2022 da Secretaria de Meio Ambiente relativas à Vila de 
Paranapiacaba. 

5. Palavra aberta aos membros do Conselho. 
O Sr. Paulo Bastos, da Secretaria de Esporte e Práticas Esportivas, fala sobre o concurso que 
a Prefeitura de Santo André participou e obteve o título, promovido pela Aces Europe, 
denominado “Cidade Sul-Americana do Esporte”. A premiação é pleiteada pela entidade 
composta dentro da União Europeia, por meio do Parlamento Europeu, que designa selos e 
condecorações de município, ilha, cidades e capitais do esporte não só no continente 
europeu, mas em todo o mundo há mais de 20 anos, e conta com a chancela do próprio 
parlamento e da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura). 
O Sr. Neri Silvestre afirma que é fundamental ter indicadores, quando a política pública é 
boa vai para além dos governos. É muito importante também ter um fundo de turismo. 
Além disso, é necessário ter uma cadeira ao cidadão comum no conselho, pois o direito ao 
turismo é de todos. Precisamos desenvolver o turismo de base comunitária, a cidade não é 
só Paranapiacaba, a periferia precisa ser reconhecida. Há restaurantes incríveis na periferia, 
campos de várzea que estão maravilhosos, o turismo de base comunitária é importante. 
O Sr. Rubens, afirma que ainda estamos no início da discussão, Santo André desenvolve aa 
atividade turística há vintes anos apenas, agora é que estamos chegando na idade adulta, 
estamos atingindo uma certa maturidade. 
O Sr. Fernando Cunha afirma que seria fantástico ter um roteiro ou roteiros para estes 
lugares periféricos, é preciso estruturar produtos como fez o Rio de Janeiro, a sociedade 
civil precisa se apropriar disso. 
O Sr. Valter Mendes fala da importância do esporte para o desenvolvimento do turismo na 
cidade. Afirma que a CVC, grande operadora de turismo sediada em Santo André, começou 
levando também torcedores para assistir aos jogos do Santo André. 
O Sr. Paulo Bastos informa que no próximo sábado haverá a final da Copa Santo André de 
várzea. 
O Sr. Eric Lamarca agradece o trabalho do COMTUR nesta gestão do Conselho que termina. 
Afirma que o novo Plano Diretor de Turismo nos coloca muitos desafios, como o de criar 
novos roteiros. Há a necessidade de criar mais opções e divulgar mais aos turistas na Vila de 
Paranapiacaba. Os visitantes muitas vezes não conhecem todas as opções que a Vila 
oferece. Dá boas vindas a todos os novos conselheiros. Lembra que há problemas que vem  
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da lei da ZEIPP (Zona Especial de Interesse do Patrimônio de Paranapiacaba), como a 
necessidade de regularizar as atividades. 
 
Informes: 
O Sr. Rubens informa sobre o pleito de Santo André de Município de Interesse Turístico, que 
após o atendimento da exigência do Grupo de Análise Técnica, o processo retornou a SETUR 
do Estado de São Paulo no dia 02/12/2021 e, em breve, voltará a ser anlisado. 
Nada mais foi declarado, o senhor Rubens Gallino Junior, presidente do COMTUR, agradece a 
participação de todos e encerra a reunião às 12h30. 
 
Segue o registro dos presentes: 
 
Representantes do Poder Público: 
 
Elaine Lubliner Szejzog– membro suplente da Secretaria de Esporte 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; 
 
Patrícia Keiko Manssur Matayoshi – membro suplente representante da Secretaria de 
Educação; 
 
Paulo Honório Bastos Gomes – membro titular da Secretaria de Esporte e Prática Esportiva; 
 
Rubens Gallino Junior – membro titular representante da Secretaria de Desenvolvimento e 
Geração de Emprego. 
 
Tatiana Aparecida Machado – membro titular representante da Secretaria de Meio 
Ambiente. 
 
Representantes da Sociedade Civil: 
 
Neri Silva Silvestre – membro titular representante do Conselho Municipal de Políticas 
Culturais. 
 
Demais participantes: 
 
Alexandre Antonio Galves Gori – Casa de Bruxa. 
 
Evandro Banzato – Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego. 
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Eric Tadeu Lamarca – Secretaria de Meio Ambiente; 
 
Fabio Santos Santana – SINTSHOGASTRO – Sindicado dos Trabalhadores no Comércio e 
Serviços em Geral em Hospedagem, Gastronomia, Alimentos Preparados e Bebidas a Varejo 
de Santo André e Região 
 
Gabriella de Vargas - Secretaria de Educação. 
 
Guilherme Ribeiro de Souza Pinto – Gerente de Projetos e Preservação do Patrimônio, da 
Secretaria de Meio Ambiente de Santo André; 
 
Heloisa - Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego. 
 
Marcia Salvador Tersetti Freidinger – Associação Caminho do Cambuci (Feira do Cambuci 
Vila de Paranapiacaba). 
. 
Paulo Henrique da Rocha Tinoco – LotusTravel Viagens e Turismo 
 
Renan Muniz de Sales – Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego. 
 
Tania Cristina Morgado Gori – Casa de Bruxa. 
 
Valter Mendes – Pousada Milenar da Vila de Paranapiacaba. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rubens Gallino Júnior 
Presidente 
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