CXXXIX SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(19 de Janeiro de 2005)
Reunião realizada dia 19 de Janeiro de 2005 às 10h30 na Sala I do Palácio das
Convenções do Anhembi; foi aberta pelo Presidente do Conselho Municipal de
Turismo – COMTUR, Sr. Caio Luiz de Carvalho.
Sr. Caio Luiz de Carvalho
Iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e lembrou que a Anhembi conta
com a participação de alguns dos Srs. Conselheiros, presentes, há muitos anos e
que nesta nova gestão será possível uma sinergia dentro de metodologias que serão
introduzidas na implementação de planos para ajudar a Cidade de São Paulo.
Agradeceu a presença do Sr. Secretário Marco Antônio Castello Branco e afirmou a
parceria entre o Município e o Estado para o fomento do turismo. Informou que o
Sr. Armando será como um consultor para as questões do Conselho. Apresentou a
Sra. Luciane Leite que assume a diretoria de turismo e entra na empresa para
agregar esforços para o desenvolvimento do turismo na Cidade. Apresentou
também o Sr. Tasso Gadzanis, Vice-Presidente da Anhembi, que todos já o
conhecem, pois foi Presidente da ABAV por muitos anos. Comentou que ainda
faltam algumas pessoas para completar a nova equipe que será apresentada na
próxima reunião, pois desde que assumiu a Presidência da Anhembi não conseguiu
tratar de nenhum outro assunto que não fosse o Carnaval, buscando parcerias para
a realização do evento. O Carnaval vai ser uma grande festa, mas para o próximo
ano teremos grandes mudanças em sua elaboração, inclusive ajudando o pessoal do
samba a buscar uma nova metodologia de trabalho. Informou que a empresa
sofrerá algumas mudanças organizacionais e que trabalharemos em uma parceria
perfeita com o Conselho para que as ações sejam realizadas, em seguida passou a
palavra ao Sr. Armando que realizará a apresentação do Balanço das Contas do
FUTUR do ano de 2004.
Sr. Armando Arruda Pereira Campos Mello – conselheiro e presidente do
Futur
Agradeceu a presença de todos e deu as boas vindas aos novos diretores e
presidente da Anhembi. Colocou a ata da CXXXVIII Sessão Ordinária do COMTUR
para aprovação. Em nada havendo a ser declarado a ata da CXXXVIII Sessão
Ordinária do COMTUR foi considerada aprovada.
1- Balanço das Contas do FUTUR do Ano de 2004.
Sr. Armando Arruda Pereira Campos Mello
Iniciou a apresentação comentando que a planilha dos gastos, contendo ações
realizadas em 2004, foi apresentada na reunião de dezembro, assim só passará
pelos itens que não estavam na apresentação realizada. Informou que a verba
destinada foi de R$ 1.100.00,00, com crédito parcelado, e recebemos R$
976.614,00 e no PLATUM previa uma verba de R$ 8,1 milhões, que contemplava
todas as ações do PLATUM para o fomento do turismo e uma boa parte do Plano de
Marketing da cidade. Devido à verba ser distribuída por códigos e ser liberada mês a
mês, a Anhembi terá que devolver R$ 105.351,88 para a Prefeitura já que não se
teve tempo hábil para efetivar as ações assim, estamos fechando o balanço com um
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gasto efetivo de R$ 871.262,12, conforme distribuição a seguir: código 30- material
de consumo, valor gasto R$ 9.120,95, saldo a devolver R$ 14,05, código 32 –
material de distribuição gratuita, valor gasto R$ 94.460,00, saldo a devolver R$
31.540,00, código 33 – despesas com passagens e locomoção, gasto R$ 34.739,01,
saldo a devolver R$ 6.137,49, código 36 – despesas com outros serviços de
terceiros – pessoa física, valor gasto R$ 13.839,00, saldo a devolver R$ 10.437,00,
código 39 – despesas com outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, valor gasto
R$ 669.795,16, saldo a devolver R$ 49.516,34 e código 52 – equipamentos e
materiais permanentes, valor gasto R$ 49.308,00 e saldo a devolver R$ 7.707,00.
Ressaltou que o Fundo Municipal não recebe verba suficiente e se espera que com
uma nova sistemática, o Fundo passe a receber um valor maior. Colocou o Balanço
do FUTUR para aprovação. Em nada havendo a ser declarado o Balanço foi
considerado aprovado. Agradeceu a todos os Srs. Conselheiros e a equipe técnica
do Anhembi pelo trabalho realizado. Comentou que foi uma satisfação ter sido
Presidente do FUTUR e hoje o cargo será repassado através da eleição que se
realizará a seguir. Solicitou que cada Conselheiro se apresentasse para a nova
Diretoria.
Os Srs. Conselheiros: Sr. Pedro D’
Alessio – SPC&VB, Sr. Alexandre Werfel – ABEOC,
Sr. José Américo – ABREDI, Sr. Tamura – ABAV, Sr. Paulo Mattos – Sociedade
Brasileira de Termalismo, Sr. Jarbas Favorretto – AMITUR, Sr. Luiz Figueira de
Quental – ABRESI, Sr. Domingos Chiappetta – SINHORES, Sra. Margareth Pizzatto –
ABRACCEF, Sr. Sérgio Camilo – ABRACCEF, Sra. Mariana Aldrigui – ABBTUR,
Marlene Matias – ABBTUR, Sra. Alessandra Selhorst – ACSP, Sr. Mauricio Iazzetta –
ACSP, Sr. Carlos Roberto Silvério – SINDEGTUR, Sra. Lygia Martinelli – SINDEGTUR,
Sr. Osvaldo Rovetto – Associação de Câmaras de Comércio das Américas, Sra.
Maria Lúcia Passos – SMC, Sra. Valéria Mussalem – Muss Consultoria, Sr. Jorge
Miguel – ASSOCITUR, Sr. Carlos Gusmão – Guia de Turismo, Sr. Carlos Faustino –
ABLA, Sr. José Guilherme – SVMA, Sr. Roberto Gnecco – SEME, Sra. Regina Orsi –
SEHAB, Sr. Marcos Professiori – TAM, Sra. Elenice Zaparoli – VASP, Sr. Nelson
Nicollini Jr – VASP, Sra. Vininha de Moraes – ABRAJET, Sr. Waldir Martinez –
ABRAJET, Sr. Sérgio Bicca – ABEOC, Sr. Alain Baldacci – ADIBRA, Sr. Sérgio Belleza
– Assessor Anhembi, Antônio Reinales – ABIH, Sr. Nelson Baeta Neves – ABIH, Sr.
Tasso Gadzanis – Vice-Presidente Anhembi, Sr. Jorge Souza – UBRAFE, Sr. Armando
Mello – SINDIPROM e Sra. Terezinha Garcia – DEATUR, se apresentaram e
apresentaram suas entidades, desejando muita sorte e sucesso nesta nova gestão.
Sr. Pedro D’
Alessio
Comentou que o SPC&VB é parceiro da Anhembi desde a sua fundação e que
participou da criação do COMTUR em 1991, que nasceu do conceito básico de
paridade entre o setor público e o setor privado, e desde então estão lutando junto
a todos os Conselheiros para que o FUTUR receba uma verba maior para que se
possa trabalhar melhor o turismo na cidade.
Sr. Paulo Santos Mattos
Comentou que já tem muitos anos no turismo, hoje representa a Sociedade
Brasileira de Termalismo, mas já fez parte da ABRAJET, entre outras entidades, e
conhece o grande trabalho do Sr. Caio de Carvalho e do Sr. Tasso Gadzanis.
Sr. Jarbas Favorretto
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Registrou que foi representante da ASSOCITUR, ABAV, SINDETUR, Conselho
Estadual de Turismo, ABRESI e AMITUR. Ressaltou que as Leis do Regimento do
COMTUR foram aprovadas e assinadas pela Sra. Prefeita Erundina, mas no governo
do Sr. Paulo Maluf essas leis foram alteradas ficando confusas assim, esse
regimento deve ser revisto para agilizar os trabalhos do Conselho.
Sra. Margareth Pizzatto
Informou que a ABRECCEF faz 20 anos em 2005 e foi fundada com a ajuda da
Anhembi e de outras personalidades do turismo, como o Sr. Caio Luiz de Carvalho e
o Sr. Marco Antônio Castello Branco.
Sr. Maurício Iazzetta
Colocou a Associação Comercial de São Paulo à disposição do atual presidente.
Sr. Carlos Silvério
Colocou o Sindicato dos Guias de Turismo à disposição para qualificar a consumação
do produto turístico em São Paulo.
Sr. Jorge Miguel dos Santos
Comentou que é desejo de todo o Conselho que nesta gestão o COMTUR consiga
colocar em prática todos os projetos. Lembrou que ainda não está totalmente
resolvido o problema da circulação do ônibus turístico na cidade, mas que a
ASSOCITUR estará empenhada junto ao Conselho para a melhor solução deste
problema.
Sr. Carlos Faustino
Solicitou em nome da ABLA que na próxima reunião entrasse na pauta um problema
que as locadoras de veículos vem enfrentando, há algum tempo, com o rodízio na
cidade.
Sr. Caio Luiz de Carvalho
Informou que já existe um projeto para solucionar este assunto, mas as únicas
empresas que serão beneficiadas são as que pagam impostos na cidade de São
Paulo.
Sr. Roberto Gnecco
Comentou que deixará para todos os presentes o calendário de eventos da
Secretaria Municipal de Esportes e ressaltou a importância do trabalho em conjunto
com o Governo do Estado e do Município na captação de novos eventos para São
Paulo, principalmente os eventos esportivos.
Sr. Caio Luiz de Carvalho
Parabenizou o Sr. Júlio Filgueira e a Sra. Nádia Campeão que fizeram ótimos
trabalhos na Secretaria Municipal de Esportes, onde pleitearam a Sede dos Jogos
Olímpicos de 2012, entre outras ações, e nesta nova gestão serão realizadas outras
grandes ações de importância para o esporte na cidade.
Sra. Vininha de Moraes
Informou que todos os jornalistas, associados ou não da ABRAJET, desejam ao Sr.
Caio toda sorte e que sejam realizadas grandes ações nestes próximos 4 anos.
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Sr. Alain Baldacci
Representante da ADIBRA – Associações de Parques Temáticos, solicitou que a
cidade de São Paulo desse uma maior atenção para o turismo de entretenimento,
que se bem coordenada pode, em um curto espaço de tempo, se refletir na melhor
ocupação hoteleira nos finais de semana.
Sra. Luciane Leite
Agradeceu a oportunidade de trabalhar na Anhembi e de fazer parte deste Conselho
e se colocou à disposição das entidades para agregar esforços no desenvolvimento
do turismo.
Sr. Marco Antônio Castello Branco
Homenageou o Sr. Caio Pompeu de Toledo por todo trabalho realizado. Desejaram
boas vindas a todos os novos componentes da mesa diretora do COMTUR e da
empresa em geral, em nome da Secretaria Estadual de Turismo. Colocou a
Secretaria à disposição e lembrou da importância do Estado e o Município
trabalharem juntos nesta nova gestão.
Sr. Caio Luiz de Carvalho
Comentou o trabalho realizado pela Sra. Denise Battistini que viveu momentos
muito importantes para a história da Anhembi e que mesmo com pouco apoio
realizou grandes trabalhos para a cidade. Agradeceu todo o trabalho realizado pela
Sra. Denise e toda equipe e está verificando a possibilidade de mantê-la na
empresa. Lembrou que temos grandes desafios pela frente, pois trabalhar a cidade
de São Paulo é muito mais complicado do que trabalhar o Brasil e até mesmo o
Estado de São Paulo. A equipe foi montada em cima da filosofia de que toda
empresa necessita de pessoas novas para dar um novo incentivo ao trabalho.
Colocou que o nome Anhembi é um nome muito vago e que não deixa claro o papel
desta empresa, assim estarão reestruturando a empresa e mudando seu nome,
sendo fundamental que haja a palavra São Paulo, pois o órgão de promoção tem
que ser identificado com a cidade, e logo após as comemorações dos 451 Anos da
Cidade e Carnaval estamos viabilizando a alteração. Apesar da mudança do nome, o
local, o espaço para feiras continuará sendo conhecido como Anhembi. O paulista e
o paulistano têm que vestir a camisa da cidade, ter orgulho de morar aqui, senão
não se consegue mudar a imagem que São Paulo tem. Não pretendemos realizar
um novo plano de marketing já que existe um plano que foi realizado pelo SPC&VB
e é com este plano que vamos trabalhar, o plano ainda não foi implementado e
necessita de uma atualização que será realizada em conjunto com o Conselho.
Lembrou que o problema da hotelaria na cidade é um fator preocupante e iremos
criar ações para a solução deste problema. Outro fator é que a cidade tem um setor
de entretenimento fortíssimo e não é bem aproveitado, precisamos agregar a
cultura nos projetos da cidade e os grandes patrocinadores da cultura são os bancos
e cartões de crédito que precisam fazer parte deste Conselho. Ressaltou que o
regimento do COMTUR necessita ser revisado para que tenhamos uma maior
flexibilidade na realização das ações, precisamos tornar a cidade de São Paulo em
um grande produto. Iremos retomar o “Projeto Monumenta” para restaurar os
monumentos da cidade, principalmente no centro da cidade, existem muitos
projetos que serão ordenados e depois serão apresentados para o Conselho.
Comentou que não é fácil se trabalhar com turismo, pois essa área é sempre vista
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como apenas viagem e na verdade a nossa área é o negócio de entretenimento que
engloba turismo, cultura, lazer e comércio.
Sr. Armando Arruda Pereira Campos Mello
Deu início a eleição do Vice Presidente do COMTUR e da Lista Tríplice do FUTUR, que
após os nomes serem escolhidos serão encaminhados para o Sr. Prefeito que
elegerá o presidente do Conselho de Orientação do FUTUR. A primeira votação será
para Vice-Presidente assim abriu a palavra aos Srs. Conselheiros para as
candidaturas. Os candidatos foram Sr. Carlos Roberto Silvério – SINDEGTUR, Jorge
Alves de Souza – UBRAFE, Jorge Miguel dos Santos – ASSOCITUR e Marlene Matias
– ABBTUR. As cédulas de votação foram distribuídas para as entidades e após
votação e contagem o resultado foi: Sr. Carlos Roberto Silvério – 01 voto, Jorge
Alves de Souza – 14 votos, Jorge Miguel dos Santos – 06 votos e Marlene Matias –
03 votos (totalizando 24 votos), elegendo o Sr. JORGE ALVES DE SOUZA,
representante da UBRAFE, como Vice-Presidente do COMTUR. A votação seguinte foi
para a Lista Tríplice onde cada Conselheiro votou em três nomes, os candidatos
foram o Sr. Alexandre Werfel –ABEOC, Sr. Domingos Chiappetta – SINHORES, Sr.
José Américo Dias da Rocha – ABREDI, Sr. Nelson Baeta Neves – ABIH e Sr. Pedro
D’
Alessio – SPC&VB. Após votação e contagem dos votos, o resultado foi: Sr.
Alexandre Werfel – 20 votos, Sr. Domingos Chiappetta – 09 votos, Sr. José
Américo Dias da Rocha – 10 votos, Sr. Nelson Baeta Neves – 15 votos e Sr. Pedro
D’
Alessio – 04 votos, nulos – 14 votos (totalizando 72 votos). Os três mais votados
para compor a lista tríplice foram: Sr. Alexandre Werfel, Sr. Nelson Baeta Neves e
Sr. José Américo Dias da Rocha.
Sr. Caio Luiz de Carvalho
Passou a presidência da mesa para o Sr. Tasso Gadzanis, pois teve que se ausentar
da reunião antes do seu término.
Sr. Armando Arruda Pereira Campos Mello
Comentou que na reunião de fevereiro teremos a votação das 4 entidades do setor
privado que farão parte do Conselho de Orientação do Fundo Municipal de Turismo –
FUTUR.
Sr. Tasso Gadzanis
Agradeceu a presença de todos e finalizou a reunião as 12h55.
Para constar, eu, Talita Lucchesi Caminha, lavrei a presente ata, que, se aprovada,
será assinada pelos Membros do Conselho.
São Paulo, 19 de Janeiro de 2005.
Secretária
Presidente
Vice-Presidente
ABREDI
ABAV/SP
ABBTUR
ABBTUR

Talita Lucchesi Caminha
Caio Luiz de Carvalho(Anhembi)
Jorge Alves de Souza (UBRAFE)
José Américo D. da Rocha
Shigueru Tamura
Marlene Matias
Mariana Aldrigui Carvalho
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ABLA
ABEOC
ABEOC
ABIH
ABIH
ABRAJET
ABRAJET
ABRACCEF
ACSP
ACSP
Anhembi
ASSOCITUR
DEATUR
SPC&VB
SCTDET
SMC
SMC
SEME
SEMPLA
SEMPLA
SINDEGTUR
SINDEGTUR
SINHORES
SINHORES
SINDIPROM

Carlos Faustino
Sérgio Luiz Bicca
Alexandre Leite Werfel
Nelson Baeta Neves
Antonio Reinales
Waldir Martinez
Vininha de Moraes
Margareth Pizzatto
Maurício T. Iazzetta
Alessandra Selhorst
Tasso Gadzanis
Jorge Miguel dos Santos
Terezinha das Graças Garcia
Pedro D´Alessio
Marco Antonio Castello Branco
Maria Lúcia Passos
Alessandra F. A Costa
José Roberto Gnecco
José Magalhães Junior
Rubens Chammas
Lygia Kuhn Martinelli
Carlos Roberto Silvério
Luiz Figueira de Quental
Domingos Chiappetta
Armando A.P. Campos Mello

Convidados
ABRESI
AMITUR
Anhembi
Anhembi
Câmaras de Comércio
FHORESP
Guia de Turismo
INFRAERO
Luccharelli
Muss Consultoria
São Paulo Café Turismo
SEHAB
SME
SPC&VB
SVMA
VASP
VASP

Luiz Figueira de Quental
Jarbas Favoretto
Luciane Leite
Sérgio Belleza
Osvaldo A C. Rovetto
Domingos Chiappetta
Carlos Alberto Gusmão
Vera Biojone
Caroline Lucchini
Valéria Mussalem
Vera Lúcia Dias
Regina Orsi
Maria Carmem da Silva
Aristides de La Plata Cury
José Guilherme N. Lapa
Elenice Zaparoli
Nelson Nicolini Jr.
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