CXXVIII SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(14 de Janeiro de 2004)
Aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e quatro, às 09h10, no Auditório do
Páteo do Collégio, realizou-se a CXXVIII Sessão Ordinária do Conselho Municipal de
Turismo – COMTUR, sob a presidência do Sr. Celso Marcondes e com a presença dos
Membros relacionados no final desta ata. Sr. Celso comentou da importância desta
reunião ser realizada no Páteo do Collégio, pois foi neste local que São Paulo
começou e agradeceu a oportunidade. Informou que o Sr. Padre Melchert, que está
em Roma, está tentando trazer para São Paulo a exposição das cartas de José de
Anchieta, por isso, a Sra. Júlia fará a apresentação para os Srs. Conselheiros. Sr.
Celso ressaltou que graças ao trabalho do Padre Melchert e da Sra. Júlia, o Páteo do
Collégio está cada vez melhor, se transformando em uns dos maiores atrativos
históricos de São Paulo. Sra. Júlia agradeceu as palavras do Sr. Celso e em nome da
Sociedade Brasileira de Educação, provedora do Páteo do Collégio, agradeceu a
presença de todos. Sra. Julia comentou que graças a todo o trabalho do Padre
Melchert este local se tornou um símbolo de São Paulo, além de ser o local de sua
fundação. São Paulo é uma das únicas cidades que sabe qual é o local de sua
fundação. Sra. Júlia discorreu sobre a trajetória de Padre Anchieta e a Fundação do
Colégio. Informou que a partir de 1999, iniciou-se um trabalho de restauro e infraestrutura, que se estendeu a todo o acervo e ao prédio, sempre com o Padre
Fernandes, acompanhando todos os detalhes já que é arquiteto e artista plástico. A
patrocinadora deste projeto é a Petrobrás. Falta ainda a restauração da Capela do
Beato Anchieta, inaugurada em 1979, cujo patrocínio ainda se busca. Faz parte,
também, desta administração, o Museu de Embu das Artes, construído pelos
Jesuítas, pois era um local de fácil acesso para a Região Sul do país. Assim se
formou a casa de apoio do Páteo do Collégio em Embu das Artes, que hoje é um
museu que está na Lei Rouanet em busca de um patrocínio para sua reforma. Sra.
Júlia comentou que o Páteo do Collégio é composto pelo Museu Anchieta com sete
salas onde a arte sacra é exposta e uma pinacoteca, a cripta que foi anexada ao
Museu com seu acervo do cotidiano paulista e indígena e a Biblioteca Padre Antônio
Vieira. Esta casa pertence à Província Centro Leste da Companhia de Jesus,
composta pelos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Distrito
Federal. O provincial solicitou que esta casa abrigue todos os livros de história da
Campanhia desta província. Sra. Júlia comentou que desta forma estão disponíveis
neste local 15 mil livros sobre a história de São Paulo que se funde com a história
da Companhia de Jesus. Foi fundada em julho de 2002, uma entidade chamada
Centro Loiola de Fé e Cultura, que também tem filial em Brasília, Rio de Janeiro e
Minas Gerais. Este centro tem como objetivo a formação espiritual e cultural do
leigo, com auxílio de palestras, cursos e seminários, no Auditório do Páteo do
Collégio. Existem dois projetos sociais realizados no Páteo do Collégio, um deles se
chama Projeto OCA – Oficina Cultural Anchieta, voltado para jovens carentes onde
são realizadas aulas de decapagem e argila com a finalidade de “premiar” os
melhores alunos com um curso de restauradores, que hoje está em falta no
mercado. O outro projeto se chama Projeto Memória voltado para a terceira idade,
os idosos vêm ao Páteo do Collégio com um grupo de psicólogas e através de
conversas no jardim do Páteo, colocam todas as suas memórias sobre São Paulo,
que futuramente serão editadas em um livro. Sra. Júlia informou que o Páteo do
Collégio também possui um Café para atender todos os seus visitantes. Sra. Julia
comentou que o Páteo do Collégio recebe cada vez mais turistas nacionais e
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internacionais e é o museu em São Paulo que mais recebe turistas estrangeiros.
Durante todo o ano recebe visitas de escolas que chegam a 300 crianças/dia,
completando as aulas de história. Em função das comemorações dos 450 Anos, o
Páteo tem recebido cada vez mais turistas com uma média de 300 a 400
estrangeiros/dia. Essas cartas virão do arquivo dos Jesuítas de Roma, as quais terão
um grande valor para São Paulo, assim, como a carta de Pero Vaz de Caminha teve
para o Brasil. Sra. Júlia agradeceu a oportunidade de participar desta reunião e de
receber o Conselho no Páteo do Collégio. Sr. Celso agradeceu a explanação e
colocou as atas da CXXVI e CXXVII Sessão Ordinária do COMTUR para aprovação.
Sr. Paulo Mattos informou que os números de reportagens beneficiadas com a
premiação da gastronomia não são reais e solicitou a correção. Comentou que nas
últimas reuniões que foram feitas fora do Anhembi, não foi informado um local
próximo para o estacionamento e isso é muito importante para os Conselheiros.
Informou que não recebeu a convocação desta reunião. Sra. Denise acatou as
considerações do Sr. Paulo Mattos e informou que toda a equipe que trabalha com o
COMTUR está presente e estará tomando as devidas providências. Informou
também, que a convocação foi enviada via e-mail e via fax para a casa do Sr. Paulo
Mattos. Sr. Armando solicitou que fosse incluso, na ata CXXVI do COMTUR, o
verdadeiro nome da OCA, incluindo “Professor” Lucas Nogueira Garcez e no nome
da PRODAM “Engenheiro” Armando Arruda Perreira. Colocou que na ata CXXVII,
onde consta o número de reportagens premiadas não podemos afirmar o número
exato, assim solicitou a correção. Sra. Marlene solicitou que a ata da última reunião
fosse aprovada na próxima reunião, pois devido à falta de tempo para uma análise
não se pode aprová-la. Sr. Paulo Mattos apoiou a proposta da Sra. Marlene. Sra.
Denise explicou que devido seu afastamento, por motivo de saúde, a convocação
saiu em cima da hora. Sr. Celso comunicou que a ata da última sessão será
aprovada na próxima reunião e informou que a Sra. Denise passou por uma
cirurgia, só retornando no dia 12.01.04. Em nada mais havendo a ser declarado a
ata da CXXVI Sessão Ordinária do COMTUR foi considerada aprovada. Sr. Celso
iniciou sua apresentação referente à Parada do aniversário da Cidade, destacando
que as comemorações dos 450 Anos se iniciaram em setembro do ano passado e
diversas ações aconteceram, mas sem dúvida o evento mais importante já realizado
foi o Reveillon, pois atraiu 1,9 milhão de pessoas, transcorrendo na mais absoluta
tranqüilidade, sendo um grande sucesso. Contou com a presença de diversos
artistas e de escolas de samba teve grande veiculação na mídia. Este evento causou
um impacto significativo na rede hoteleira da região da Paulista, fato importante,
pois o COMTUR tem se esforçado muito para que isso aconteça, que os eventos e as
atividades culturais da cidade sirvam de alavanca para o turismo da cidade. Sr.
Celso Marcondes informou que os dados fornecidos deste período foram
considerados bom, como, por exemplo: o IBIS da Av. Paulista que tinha uma
ocupação média de 35% e passou para 90% neste período além de outros tantos
hotéis que tiveram aumento na ocupação. Sr. Armando comentou que neste sentido
seria interessante criar algum pacote de compras com os hotéis e a gastronomia
para motivar não só a ocupação. Lembrou que não podemos esquecer que os
Roteiros Natalinos, realizados em dezembro passado, foram um grande sucesso,
divulgados nos jornais e tendo uma ótima aceitação. Desta forma, é muito
importante explorar mais essas ações que já são sucesso, criando uma empatia com
a população. Sra. Lygia Martinelli solicitou que fosse realizada uma campanha junto
às operadoras de cruzeiros, pois passam diversos turistas na cidade que saem do
Porto de Santos direto para os aeroportos de São Paulo que acabam não
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aproveitando a oferta turística da cidade. Sr. Armando concordou com a Sra. Lygia
e informou que no ano passado havia 39 circuitos marítimos na costa brasileira e só
aconteceu devido a uma mudança na lei que impedia essa prática. Sr. Celso
retomou sua apresentação comentando que antes do dia 25 teremos diversos
eventos que serão divulgados pela imprensa. O Comitê dos 450 Anos tem realizado,
todos os dias, shows na periferia de São Paulo, pois uma das diretrizes dos 450
Anos é não centralizar demais as atividades, as atrações musicais devem percorrer
toda a cidade, e desta forma estes eventos estão atraindo de 1.500 a 10.000
pessoas por show com grupos populares, que se apresentarão até o final de janeiro.
Sr. Celso informou que no dia 16.01 às 21h00, haverá um show no Anhembi da
Ivete Sangalo com a Bateria da Vai-Vai. No dia 17.01 no Pacaembu, acontecerá um
show com o Iron Maiden, sendo que esses dois shows são em parceria, o primeiro
com a Liga das Escolas de Samba e o segundo a produtora CIBRASIL. Também no
dia 17.01 haverá um passeio pelo centro histórico patrocinado pela UNINOVE e
Rede Globo com saída as 9h00 da Praça da Sé. No dia 18.01, ocorrerá às 11h30,
uma regata simbólica no Rio Tietê, organizada pelo Clube Esperia, para atrair a
atenção para a despoluição do rio ao mesmo tempo. Durante todo o dia, terá um
desfile de carros antigos na Av. Paulista patrocinados pela Matel. Sr. Celso
comentou que no dia 19.01, o Banco Santander patrocinará, como presente para
São Paulo, uma exposição de artistas plásticos espanhóis famosos, esta será a
primeira grande exposição do mês. Sr. Celso ressaltou que no dia 22.01, será
inaugurada uma exposição de fotos de São Paulo do Instituto Moreira Salles,
entidade que possui o maior acervo de fotos paulistas, no SESI da Av. Paulista. No
Parque Trianon, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo estará
inaugurando um circuito de cinema nos parques da cidade. Sr. Celso informou que
no dia 23.01, haverá o lançamento dos Selos Comemorativos dos 450 Anos de São
Paulo, e convidou a todos. Estes selos serão entregues a algumas personalidades
paulistanas e em seguida será inaugurado o Hotel Holiday Inn Anhembi que é uma
grande vitória para a cidade, pois sua construção ficou parada por 35 anos,
juntamente com algumas reformas de revitalização do Anhembi. Ainda ficarão
faltando a informatização do estacionamento e a reforma do Grande Auditório, que
foi iniciada e tem previsão de entrega para a metade deste ano. No mesmo dia,
serão inauguradas as fontes do Parque do Ibirapuera, patrocinadas pelo Pão de
Açúcar, às 20h00 com a presença do Sr. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No dia
22.01, às 18h00, ocorrerá um último teste antes da inauguração, criando uma nova
atração turística para a cidade. Sr. Celso comentou que logo em seguida, no Campo
de Marte, será realizado um show em homenagem aos nordestinos que constroem
São Paulo, devido a grande colônia nordestina existente na cidade. Este show
contará com a presença de Elba Ramalho, Alceu Valença, Antonio Nóbrega e dos
Novos Baianos, com patrocínio da INFRAERO. No dia 24.01, haverá a inauguração
de partes das obras da área externa do Quadrilátero da Sé, patrocinadas pela Caixa
Econômica Federal e em seguida será inaugurada uma maquete Ambiental feita por
800 crianças no SESC Itaquera. Acontecerá também, as inaugurações do Hotel
Holiday Inn Jaraguá e a abertura do Congresso Internacional de Odontologia de São
Paulo. Às 18h00 haverá uma apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal na
Catedral da Sé. Em parceria do Governo do Estado e a Fundação Roberto Marinho,
será inaugurada a primeira parte do restauro da Estação da Luz, que valorizará esta
região que conta com a Pinacoteca do Estado, a Sala São Paulo e o Parque da Luz.
A partir do patrocínio da Petrobrás, será realizado um show com Caetano Veloso e
convidados na Av. Ipiranga com a Av. São João às 23h00 para celebrar a passagem
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do dia 24 para o dia 25 de janeiro. No dia 25 de janeiro, no Páteo do Collégio, a
cidade receberá de Santos uma relíquia do Beato José de Anchieta, onde também se
realizará o Ato Cívico tradicional. Será entregue o restauro do Monumento da Glória
Imortal patrocinado pela Comgás e em seguida haverá uma caminhada do Páteo até
a Catedral da Sé com todas as autoridades presentes. Na Catedral será realizada a
Missa Solene dos 450 Anos, comemorando também os 50 anos da Catedral da Sé.
Encerrada a missa, será inaugurada a nova sede da Prefeitura Municipal no Prédio
do Banespinha, que refere-se a um projeto muito importante de ação do Governo
Estadual e Municipal de trazer para o centro da cidade suas Secretarias e Órgãos
auxiliando na revitalização do centro. Enquanto isso, para quem mora na região
norte será realizada uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça que não se
apresenta há 8 anos em São Paulo. Durante toda a semana no Conjunto Nacional,
acontecerá uma queima de fogos, às 20h00, em homenagem à cidade patrocinada
pelo próprio condomínio, sendo que, no dia 25 às 20h00 haverá uma cascata de
fogos. Sr. Celso comentou que na noite do dia 25.01, será realizada uma recepção
oficial, no Palácio das Indústria,s às 21h00, aos convidados, autoridades e a
sociedade de São Paulo que estarão participando das comemorações.
Simultaneamente, acontecerão no dia 25.01, a abertura da São Paulo Fasion Week
no Palácio das Indústrias, às 19h00, as Mil Milhas no Autódromo de Interlagos às
24h00, o Grande Prêmio do Jockey Club às 15h00 e a final da Taça São Paulo de
Futebol Júnior às 11h00. Sr. Celso informou que no dia 26.01, será aberto o
colóquio Paris/São Paulo no SESC Vila Mariana que debaterá a situação política e
econômica das duas cidades. Será inaugurado um mural de um artista plástico
francês em homenagem a São Paulo. Em seguida, haverá um almoço de
confraternização do Executivo e o Legislativo na Câmara Municipal e, às 20h00 será
aberta uma segunda exposição muito importante de artes plásticas Paris/São Paulo,
no Instituto Tomie Otake. Sr. Celso comentou que no dia 27.01 às 20h00, ocorrerá
uma grande exposição das Obras de Picasso provenientes de Paris para São Paulo e
estarão expostas no Ibirapuera no prédio da OCA. Esta exposição terá duração de
dois meses e meio e será de grande importância para a cidade. Todas essas
informações estão disponíveis no site dos 450 Anos e não foi elaborado material
impresso devido às mudanças diárias na programação. Sr. Celso informou que a
parada do dia 25.01 será o principal evento da comemoração. A Avenida 23 de maio
estará interditada desde do Viaduto Tutóia até o Vale do Anhangabaú,
transformando esta avenida em uma grande rua de lazer durante todo o dia,
recebendo a população e visitantes de toda a cidade. A abertura oficial se dará às
10h00 e das 10h00 às 18h00 teremos o funcionamento das estações vivas que, até
agora, são 12 espaços com entretenimento para a população. Essas 12 estações
estão divididas em: 1- Sabor São Paulo I representará a diversidade culinária da
cidade, 2- Bela Gente Paulistana, espaço para a realização de cortes de cabelos,
maquiagem e etc, 3-São Paulo ao Vivo, terá apresentações de grupos artísticos e
performances espontâneas da população, 4- Território Zen será um espaço com
sessões e oficinas de yoga, alongamento, quick massagem, dança, entre outras
atividades, 5- São Paulo Mostra as Caras é uma exposição de fotografias de 450
habitantes da cidade, 6- Boca Livre será um espaço para a realização de chamadas
telefônicas gratuitas, a partir de celulares Vivo, 7- Espaço Criança será reservado
para as crianças com monitores que orientarão oficinas e atividades, 8- Chuva de
Conhecimento, haverá uma “chuva” de filipetas de papel de seda com trechos de
poemas, prosas, frases e curiosidades e entre elas terão 1.500 filipetas premiadas
para a troca de brindes, 9- Correios, nesta estação a população poderá enviar
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cartões postais da cidade gratuitamente, 10- Traço Radical será um espaço
reservado para a prática de esportes radicais ao som de hip hop com DJs ao vivo,
11- Sabor São Paulo II será uma estação gastronômica com 12 boxes de
alimentação, 12- É Sempre Lindo Andar na Cidade, estação situada no canteiro
central da 23 de Maio, com 20 infláveis de diversos formatos e alturas reproduzindo
a metrópole. Sr. Celso comentou que das 10h00 às 16h00, a Parada contará com
31 trios elétricos, representando as 31 subprefeituras, com três shows diferentes
cada e, a partir das 16h00 a Parada começa a se dirigir para o centro da cidade
juntamente com os 31 trios cantando o hino feito para a cidade interpretado por
Daniela Mercury. Chegando ao centro haverá um mega show da Rita Lee e seus
convidados (Maria Rita, Titãs, Demônios da Garoa e o Rapper Xis) com a abertura
dos Meninos do Morumbi. Após o encerramento do espetáculo, subirão ao palco 600
integrantes da Escola de Samba Vai-Vai, que desfilarão sobre o Viaduto do Chá,
enquanto uma chuva de prata cairá sobre o Vale do Anhangabaú. Sr. Celso lembrou
que toda a avenida estará ornamentada com triedros que estarão envolvendo as
luminárias com frases relativas a cidade. Sr. Celso ressaltou que a segurança será
feita por 16 módulos de serviço que contarão também com 250 banheiros, 16
postos de emergência, além dos postos policiais ao longo de toda a avenida. O
patrocínio principal da parada é da Vivo e apoio Soho, Tintas Suvinil, Livrarias
Siciliano, Hotel Mercure Ibirapuera e Parque da Mônica. Sr. Celso informou que este
evento teve um custo de R$ 4 milhões inteiramente patrocinados, sem nenhuma
verba municipal. Esta semana publicaram no jornal que enquanto a Secretaria de
Cultura não tem nenhuma verba, o Comitê dos 450 Anos estaria gastando muito em
grandes eventos o que não é verdade, pois a maioria dos eventos possuem
patrocinadores, já que esses eventos não aconteceriam apenas com verba pública.
Sr. José Américo comunicou que a estação gastronômica ficou aos cuidados
unicamente da ABREDI, pois a outra entidade saiu devido à falta de infra-estrutura
para se trabalhar, pois não se conseguiu autorização para utilizar gás, água, luz
entre outros. Foi colocado para a ABREDI que a solução da luz seria a contratação
de um gerador, que acarretaria em um custo de R$ 251,00 por box, além de todas
as despesas. Ainda assim, os restaurantes estão participando do evento muito mais
pela comemoração do que pela lucratividade o que não justifica não apresentar
bons produtos. Sr. Celso comentou que tentará interferir neste assunto para
resolver o problema. Sra. Alessandra parabenizou o evento e solicitou que fosse
incluso no Calendário Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo os eventos da
Associação Comercial em parceria com o Páteo do Collégio, que começam no dia
22.01.04. Todos os eventos da Associação Comercial terão como tema
“Empreendedores – Anchieta aos novos tempos” que ilustra a história de
empreendimentos que esta cidade teve. Dia 22.01, será realizado um coquetel no
Páteo do Collégio com a premiação de 7 grandes empreendedores da cidade, e a
Sra. Nicete Bruno e o Sr. Paulo Goulart realizarão um ato sobre o
empreendedorismo desde a época de Anchieta. Sra. Alessandra comentou que
assim que as cartas chegarem a São Paulo, será aberta uma exposição na Cripta do
Páteo do Collégio e depois mais três fases de exposição de empreendedorismo
desde Anchieta encerrando-se em agosto com um congresso sobre o assunto. Sra.
Violeta parabenizou as comemorações e todo o trabalho desta equipe. Sr. Paulo
Mattos comentou que seu amor pela cidade de São Paulo é muito grande e por esse
motivo se chateia quando os verdadeiros nomes de edifícios e monumentos são
trocados, como o Prédio que o Sr. Celso chamou de “Banespinha” e que se chama
Edifício Francisco Matarazzo, um símbolo nacional da indústria. Ele foi um imigrante
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que construiu um império maravilhoso dando uma grandiosidade econômica à nossa
cidade. Registrou que nesta programação foi esquecido que São Paulo é a maior
cidade nordestina do Brasil tendo mais nordestino do que qualquer cidade do
nordeste, não se falou em Adoniran Barbosa, e estes detalhes deveriam ter sido
analisados pelo Comitê, pois com história “não se brinca”. Temos que homenagear
todos os imigrantes, pois sem eles São Paulo não teria chegado aonde chegou. Sr.
Celso acatou a proposta da Sra. Alessandra da Associação Comercial e agradeceu os
elogios da Sra. Violeta. Sr. Celso comentou que é evidente que fazer um trabalho
deste porte não é fácil, podendo assim haver algumas falhas, mas neste projeto não
foram esquecidos os nordestinos, pois como aparece na apresentação haverá um
show específico em homenagem a eles chamado “Nordestinos que constroem São
Paulo”. Em relação aos italianos, não aparecem nesta apresentação, mas no
Instituto Cultural Banco do Brasil, onde serão apresentados diversos shows e
performances, teremos 26 grupos internacionais cedidos pelos consulados, cada um
representando seu país, incluindo os italianos. Comunicou que o Adoniran Barbosa
foi o homenageado do Reveillon na Avenida Paulista e os Demônios da Garoa foram
os âncoras da homenagem. Sr. Celso ressaltou que os nomes utilizados nos edifícios
são os nomes populares para uma melhor identificação da população, no caso do
Banespinha o nome Edifício Francisco Matarazzo foi modificado para Edifício
Patriarca. Informou que o Comitê recebeu uma proposta para realizar uma
apresentação indígena no Páteo do Collégio e já estão tentando encaixá-los no dia
25.01 ou em um outro dia com uma apresentação mais específica. Ao mesmo
tempo, serão inaugurados no mês de Janeiro, três Centros Educacionais para a
cultura Indígena, uma ação da Prefeitura Municipal com a Secretaria Municipal de
Educação. Sr. Osvaldo Rovetto colocou à disposição o Conselho de Câmaras de
Comércio das Américas informou que continuam trabalhando com o Parlatino. Sr.
Sérgio Bicca parabenizou toda a programação e comentou que há neste conselho
uma concentração muito grande de informações, que poderiam ser repassadas a
todos os associados das entidades que compõe o COMTUR, de uma forma
diferenciada, que não seja via mídia normal oferecendo informações mais
detalhadas deste projeto maravilhoso. Sra. Denise sugeriu que essas informações
fossem incluídas no site do COMTUR e assim todos poderiam retirar as informações
de interesse e repassar para os associados ou mesmo indicando o site da Anhembi
que também consta todas as informações. Sr. Rubens Chammas parabenizou o
trabalho e comentou que quem trabalha no poder público pode acompanhar esse
tipo de projeto, e se sente muito privilegiado, pois os funcionários como um todo
não têm acesso a esse tipo de informação. Desta forma, seria interessante que
fosse encaminhado, por e-mail ou outra maneira, um informe sobre os 450 Anos.
Sra. Vininha de Moraes cumprimentou o Sr. Celso e toda a Comissão dos 450 Anos
pelo trabalho referente à comemoração dos 450 Anos e comunicou que o Sr. Valdir
Martinez, Presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo - ABRAJET,
em nome da ABRAJET estará encaminhando via e-mail um comunicado sobre os
450 Anos com o site e informações pertinentes às comemorações. Parabenizou pela
grande festa de Reveillon realizada na Av. Paulista. Aproveitou a oportunidade e
informou que a direção do Hotel Crowe Plaza agradeceu a oportunidade de receber
a imprensa nestes dias. Sr. Luiz Antônio Serafim parabenizou a programação e
colocou a CET à disposição caso se faça necessário. Sugeriu que fosse encaminhado
para todas as empresas, o logotipo dos 450 Anos para que todos possam inserir em
seus sites e ter um acesso direto com o site dos 450 Anos. Sra. Denise anunciou e
agradeceu a presença do Sr. Nicolau Tuma. Sr. Antônio Reinales parabenizou todo o
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trabalho realizado e comunicou que como todos sabem que estamos tendo
problemas com o cadastramento dos americanos que chegam no país e estamos
acompanhando as ações, principalmente do Rio de Janeiro, que para minimizar este
transtorno, estão oferecendo brindes. Alertou que existe a necessidade de criar uma
ação para minimizar esse desconforto também para os turistas que chegam a São
Paulo, podendo aproveitar as comemorações dos 450 Anos, oferecendo camisetas,
pins e outros brindes. Sra. Denise informou que esse assunto será melhor discutido
no item “palavra aberta aos conselheiros”, mas informou que o número de
americanos que chegam na cidade é muito grande, e não temos condições de
oferecer camisetas. Sra. Júlia agradeceu em nome do Páteo do Collégio esta linda
programação. Sr. Celso agradeceu as palavras de todos e passou a palavra a Sra.
Denise Battistini. Sra. Denise iniciou sua apresentação referente à Prestação de
Contas da verba do FUTUR de 2003 comentando que, após a aprovação haverá
pouco tempo para encaminhar esse documento para a Secretaria de Governo e para
a Secretaria das Finanças. Ressaltou que essa prestação já foi apresentada com
maior detalhes para o FUTUR e foi aprovada, por unanimidade, mas de qualquer
forma, é necessária aprovação deste Conselho. Sra. Denise informou que ao longo
do ano de 2003 os Srs. Conselheiros receberam informes durante as reuniões com
todas as ações realizadas do PLATUM, mas diante do horário, não será possível
apresentar detalhadamente cada ação, que estará disponível no site do COMTUR.
Sr. Armando comunicou que na reunião do FUTUR, essa prestação foi
minuciosamente avaliada até por que existe um controle mensal de todas as ações.
Informou que esta prestação foi avaliada pelo FUTUR e pelo corpo técnico do
Anhembi, no final do ano ocorreu um remanejamento que exigiu muito da equipe da
Anhembi. Sr. Armando informou que no ano passado, foi pleiteada uma verba
orçamentária um pouco mais compatível com a cidade e, espera-se a publicação do
valor da verba no Diário Oficial. Sr. Armando comentou que como a Denise trabalha
diretamente com as ações do PLATUM, ela fará a apresentação. Sra. Denise
ressaltou que a Sra. Tereza, representante da Secretaria de Finanças, esteve
presente na reunião do FUTUR apoiando a equipe no que foi necessário. A
apropriação de valores é provisionada para cada código no início do ano, gerando
no final do ano, adequações de valores distribuídos entre os códigos, no qual é
solicitada a transferência de valores. Para o código 30 – Material de Consumo foi
destinado o valor R$ 7.058,41, designado para os gastos deste código em que se
gastou de R$ 7.053,38, com a taxa de 5% de administração e serão devolvidos R$
5,03. No código 32- Material de Distribuição Gratuita, R$ 36.052,01 e ao longo do
ano foram gastos R$ 36.050,70, com a taxa de administração tendo assim a
devolver R$ 1,31. No código 33- Passagens e Despesas com Locomoção a verba
destinada foi de R$ 31.511,56 tendo um gasto total de R$ 31.139,49, com a taxa
de administração deixando um saldo a devolver de R$ 372,07. Informou que este
foi o código que mais sobrou dinheiro devido às passagens aéreas sofrerem
alterações nos preços constantemente, principalmente em decorrência de
promoções e mudanças na taxa de câmbio. No código 36- Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Física a verba destinada foi de R$ 9.250,50 e o gasto de R$
9.250,50 já com a taxa de administração não havendo saldo a ser devolvido. No
código 39- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica a verba destinada foi de
R$ 504.640,52 com um gasto de R$ 504.637,74 já com a taxa de administração e
assim o saldo a ser devolvido é de R$ 2,78, este é o código que mais destina-se
verba, pois é o que possibilita maior amplitude para se trabalhar. No código 52Equipamentos e Material Permanente a verba foi de R$ 11.487,00 e o gasto de R$
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11.487,00 não restando saldo a ser devolvido. Sra. Denise comentou que de uma
maneira geral, a verba destinada para o FUTUR foi de R$ 600.000,00 e o gasto
total, incluindo todos os códigos e taxa de administração, de R$ 599.618,81
restando assim um total de R$ 381,19 para serem devolvidos aos cofres públicos.
Sra. Denise abriu a palavra aos Srs. Conselheiros. Sr. Celso parabenizou o trabalho
e pediu licença para se retirar devido a uma outra reunião referente aos 450 Anos.
Sr. Paulo Mattos parabenizou todo o trabalho realizado por essa equipe e
principalmente o Sr. Armando, presidente do FUTUR. Sr. Sérgio Belleza solicitou que
a prestação de contas 2003 fosse aprovada, por aclamação, parabenizando todo o
trabalho. Sr. Armando colocou a Prestação de Contas 2003 em aprovação. Em nada
havendo a ser declarado a Prestação de Contas 2003 foi considerada aprovada. Sr.
Armando comentou que o assunto do transtorno do cadastro dos americanos que
entram no Brasil está em todos os jornais e é uma decisão judicial, já que é uma lei,
e para ser cumprida em todo território nacional juntamente com o Poder Executivo
Federal. O que foi comentado sobre a postura do Rio de Janeiro, de entregar
folhetos e camiseta para amenizar esse processo é muito válido, mas para São
Paulo isso não é viável já que São Paulo é o portal logístico do Brasil, de todos os
vôos da Costa Atlântica e da América do Sul não importando qual seja seu destino,
tem uma parada em São Paulo. Assim esse tipo de cortesia se torna inviável
quantitativamente, pois não há disponível material nem pessoal para essa ação.
Ainda assim, se faz necessária à criação de uma ação de boas-vindas para amenizar
esse problema. Sr. Armando propôs que este Conselho se manifeste no sentido de
que seja adotado nos aeroportos internacionais que atenda a nossa Cidade e até o
Estado, que a ação determinada seja cumprida com tecnologia moderna assim o
processo será muito mais rápido não causando transtorno algum, oferecendo o
auxílio do COMTUR caso haja necessidade. Essa situação já existiu há alguns anos,
os brasileiros também já tiveram muita dificuldade de entrar em alguns países.
Abriu a palavra aos Srs. Conselheiros. Sra. Valéria comentou que comprar
equipamentos para isso envolverá uma licitação o que causará uma grande perda
de tempo, e sugeriu que se fizesse um acordo com as empresas que fornecem esses
equipamentos para que estes coloquem os mesmo nos aeroportos e quem oferecer
o melhor serviço, ficaria com o direito de atuar nos aeroportos de São Paulo.
Comentou que não vê necessidade de fazer agrados aos turistas, pois se enfrenta o
mesmo processo que eles. É necessário solicitar aos órgãos competentes que
agilizem esse processo. Sra. Valéria comentou que teve algumas dificuldades nos
postos de informação turística e acredita que essa é uma grande chance para se
realizar uma ação efetiva de informação envolvendo as festividades dos 450 Anos.
Sra. Denise informou que as Centrais de Informação Turística localizadas no
aeroporto de Cumbica contam com o apoio do posto da Secretaria do Estado e da
Secretaria de Guarulhos, e a INFRAERO fornece um relatório com o andamento
destas centrais. Sra. Alessandra comentou que já utilizou os serviços das CITs no
Aeroporto de Guarulhos e foi bem atendida. Informou que está circulando pela
imprensa que já foi realizado uma parceria com a UNICAMP, que fornecerá os
aparelhos necessários para agilizar todo o processo de identificação dos turistas que
chegam na cidade. Sra. Lygia comunicou que também utilizou os serviços das CITs
e também foi bem atendida. Informou que é necessário identificar os turistas já que
esse processo é utilizado em diversos países. Sr. Armando comentou que existem
duas solicitações, uma que se faça um trabalho efetivo de informação com esses
turistas sobre as comemorações dos 450 Anos e, uma outra solicitar, com a maior
brevidade possível, que os órgãos responsáveis informatizem o processo não
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causando constrangimentos, e colocou as propostas em votação. Sr. Paulo lembrou
que essa moção tem que ser encaminhada ao Ministério da Justiça, Ministério do
Turismo, EMBRATUR e ao Ministério de Relações Exteriores. Em nada mais havendo
a ser declarado as propostas foram consideradas aprovadas. Sr. Armando comentou
que temos que aprimorar a nossa comunicação interna. A Prefeitura têm muitas
empresas e funcionários e assim é muito difícil à informação chegar a todos, assim
sugeriu que fosse enviado aos funcionários da Prefeitura um e-mail informativo
sobre as comemorações dos 450 Anos. Sra. Lygia perguntou se já houve alguma
ação em relação às agências e operadoras de turismo que utilizam guias não
cadastrados. Sra. Denise informou que não, mas estará sendo encaminhada a
legislação para estas empresas mostrando a necessidade da utilização dos guias
cadastrados e solicitou que a Sra. Lygia encaminhasse a legislação para que possa
ser repassada. Sra. Vininha solicitou que na moção seja pedido apenas à
informatização e agilização do processo de cadastramento, pois esse processo é
utilizado no mundo todo. Sr. Sérgio Bicca perguntou se há alguma possibilidade de
estar disponibilizando a apresentação feita pelo Sr. Celso para ser enviada aos
associados das entidades representadas no COMTUR. Sra. Denise informou que essa
apresentação estará disponível no site do COMTUR. Sra. Elenice parabenizou pelo
trabalho dos 450 Anos e comentou que essa moção será muito bem vinda e a VASP
coloca a disposição o seu setor de comunicação que possui um mailing muito
extenso com mais de 12 mil nomes, entre agentes de viagens, operadores, órgãos
públicos, entidades e associações. Ressaltou que a empresa possui o VASP
INFORMA, informativo diário que é enviado a todo esse mailing, onde poderia ser
realizada uma edição especial dos 450 Anos. Sra. Elenice reforçou que gostaria de
receber algum texto para incluir no Speech de bordo de todos os vôos que chegam
a São Paulo. Sra. Denise agradeceu e comentou que o texto será enviado o mais
rápido possível. Sr. Armando perguntou quantos são agentes de viagens neste
mailing. Sra. Elenice comentou que não se sabe ao certo, mas neste mailing só
existem agentes, operadoras e consolidadores. Sr. Armando comentou que talvez a
VASP poderia fazer um repasse do calendário de atividades dos 450 Anos para todo
o mailing e um comunicado dia a dia para os de maior interesse. Sra. Elenice
informou que verá todas as possibilidades desta proposta e comunicou que a VASP
possui um informativo só para São Paulo e essa ação poderá ser feita para esse
público também e para a imprensa de todo o Brasil. Sra. Valéria comentou que
tentou colocar um link dos 450 Anos no jornal da sua entidade, mas o Comitê dos
450 Anos não liberou o uso do logo. Sra. Denise comentou que passará essas
solicitações ao Comitê dos 450 Anos. Sr. Paulo Mattos comentou que em 1954
diversas pessoas do interior de São Paulo se esforçaram para chegar até a cidade só
para as comemorações dos 400 Anos, hoje com a modernização dos transportes e
das estradas esse acesso é muito mais rápido assim é preciso que se faça ações no
interior de São Paulo para atrair esse público para as comemorações dos 450 Anos.
Sra. Denise informou que está sendo realizado um trabalho com o interior de São
Paulo, rodoviárias e aeroportos. Sr. Armando comentou que houve uma divulgação
na Internet criticando as ações na avenida Paulista na época do Reveillon, o
Presidente da Associação Paulista Viva, Sr. Nelson Baeta, solicitou que esse
conselho se manifestasse, pois o texto é contra a restauração e limpeza dos totens
de informação, a decoração com floreiras, redesenho dos Postos Policiais, ações
punitivas aos anúncios em locais proibidos, retirada e proibição de outdoors no
mobiliário urbano, enfim diversos itens que são vitais para a manutenção da
avenida Paulista, assim sugeriu que fosse enviado um ofício aos responsáveis por
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esse blog, colocando o COMTUR contra essa publicação já que ela é descabível,
mostrando que estamos de acordo com os postos policiais, com as floreiras e com
tudo que tornem essa avenida mais viva, bonita e segura. Em nada havendo a ser
declarado a proposta foi considerada aprovada. Sra. Denise informou que os
monitores do Páteo do Collégio já estão esperando os interessados para realizar
uma rápida visita técnica e agradeceu a oportunidade de realizar essa reunião no
Páteo do Collégio. Sra. Denise encerrou a reunião às 12h20. Para constar, eu, Talita
Lucchesi Caminha, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos
Membros do Conselho.

São Paulo, 14 de Janeiro de 2004.
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