CXL SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(15 de março de 2005)
Reunião realizada dia 15 de março de 2005 às 11hs15 na Sala I do Palácio das
Convenções do Anhembi; foi aberta pelo Vice-Presidente da Anhembi Turismo e
Eventos da Cidade de São Paulo S.A, Sr. Tasso Gadzanis.
Sr. Tasso Gadzanis
Iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e justificando ausência do
Sr.Caio Luiz de Carvalho por estar participando de outra reunião ressaltando que ele
compareceria com atraso. Colocou a ata da reunião CXXXIX Sessão Ordinária do
COMTUR para aprovação, em nada havendo a ser declarado, a ata foi considerada
aprovada. Comentou que na reunião do Futur presidida pelo Sr. Nelson Baeta na
manhã do mesmo dia, o Plano de Ação para 2005 fora aprovado, que a pauta da
reunião é a apresentação do plano , e a votação das quatro entidades que irão
compor o Conselho de Orientação do Futur. Solicitou a Sra. Luciane Leite que
iniciasse a apresentação do plano.
Sra. Luciane Leite
Iniciou a apresentação do plano de ação para 2005 mostrando o cronograma de
recebimento da verba do Futur definido pela SGM, que foi dividida por mês com
inicio de recebimento a partir de fevereiro e determinada para cada código de
despesa, totalizando R$ 1.447.500,00, correspondendo aos códigos: 30 material
de consumo R$ 15.120,00; cód. 32 distribuição gratuita R$ 52.500,00;
cód.33 passagem aéreas R$ 58.737,00; cód.36 serviços de terceiros pessoa
física R$ 31.500,00 cód. 39 outros serviços de terceiros pessoa jurídica R$
1.289.643,00. O plano de ação esta dividido em dois itens: PROGRAMA DE
INVESTIMENTOS EM MARKETING TURÍSTICO que terá verba de R$
941.540,00 a ser aplicada na participação em Feiras Nacionais e Internacionais e
eventos nacionais, produção de material promocional, realização de Fam tours, site
inspections
press trips (nestas ações temos parceria com trade local);
comunicação, mídia e workshops próprios nacionais e internacionais. O interesse é
focar a América Latina. Para o PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO o valor destinado de R$ 437.031,00 será para os
serviços de informação ao turista, roteiros turísticos, pesquisa de dados e
estatística, manutenção do Comtur e organização da oferta turística. Ao final da
apresentação, abriu espaço para comentários dos senhores conselheiros.
Sr.José Américo Dias da Rocha
Questionou o fechamento de algumas CIT’
s Sra. Luciane explicou que serão
fechadas aquelas CIT’
s que não estão bem localizadas e que não têm movimento de
turistas. Em contrapartida serão instaladas duas, em melhor localização.
Sr. Armando Arruda Pereira Campos Mello
Colocou a importância de esclarecer para os novos colaboradores, que a verba
aprovada pela Câmara Municipal com base no trabalho realizado no ano passado, foi
de aproximadamente dez milhões de reais. Houve, corte porém por parte do
executivo municipal.
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Sr. Jarbas Favoretto
Manifestou seu descontentamento pela cidade de São Paulo não participar do
Salão São Paulo de Turismo que se realiza pelo 4º ano no mês de junho.
Sr. Jairo de Almeida Machado Jr.
Manifestou-se que o Futur tornasse mais clara, e com maiores detalhes a proposta
orçamentária apresentada.
Sr. Celso Tadeu
Colocou que seria bom o Conselho ouvir sugestões de todas as áreas representadas
para aplicação dos recursos do FUTUR. E o Futur apresentar o detalhamento das
propostas apresentadas, de tal forma que o COMTUR possa melhor avaliar e decidir
sobre a aplicação dos recursos.
Sr. Tasso Gadzanis
Achou pertinente a colocação do Sr. Celso ressaltando que toda sugestão é sempre
bem vinda. Colocou-se a disposição para explicações necessárias.
Abriu a eleição para que quatro entidades titulares do setor privado se
candidatassem para compor o Conselho de Orientação do FUTUR.
Sr.Domingos Chiappetta
Manifestou-se esclarecendo que o Sinhores – Sindicato de Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares não participaria da candidatura.
Sr. Tasso Gadzanis
Informou as entidades inscritas para a realização da votação: SINDETUR – Sr.
Marciano Gianerini Freire, ABRAJET Sr. Waldir Martinez, SINDIPROM Sr. Armando
Arruda P.C.Mello, ASSOCITUR Sr. Jorge Miguel dos Santos, ABEOC Sr. Sérgio Luiz
Bicca ABREDI – José Américo Dias da Rocha. Os nomes foram transcritos no flip
chart para visualização de todos os presentes, as cédulas de votação foram
distribuídas e após votação e contagem, o resultado foi : ABEOC 16 votos,
SINDETUR 14 votos, SINDIPRON 14 votos, ABREDI 13 votos, ABRAJET 08 votos,
ASSOCITUR 08 votos, votos em branco 15. As quatro entidades mais votadas
comporão o Conselho de Orientação do FUTUR, pedindo a todos os eleitos que se
apresentassem.
Sra. Luciane Leite
Indicou o Sr. Jorge Miguel dos Santos da Associtur para Secretário Executivo
Adjunto, que aceitou e foi nomeado.
Sr. Caio Luiz de Carvalho
Agradeceu a presença de todos e desculpou-se pelo atraso justificando que fora
convocado, de última hora, para outra reunião. Apresentou a equipe da Anhembi
entre diretores e gerentes, enfatizou a importância da participação da Secretaria de
Finanças e Secretaria Municipal de Planejamento neste conselho, para entenderem
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os mecanismos do turismo na cidade e o impacto da realização de uma feira na
economia local, com a arrecadação do ISS. Ressaltou que a idéia deste Conselho é
de fazer um planejamento participativo para o incremento do turismo local.
Informou que há um projeto em andamento para alteração do nome Anhembi.
Uma agência de publicidade já está trabalhando gratuitamente e algumas propostas
já foram apresentadas. Informou que a CET é fundamental para organizar o
receptivo na cidade. Disse que estão sendo trabalhadas propostas como captação
de eventos, ações comerciais como workshops para motivar os agentes de viagem
a conhecer as atrações e incluir São Paulo nos seus mapas de vendas. O foco será,
em um primeiro momento, o Brasil e a América do Sul. O desafio será o Salão
Brasileiro de Turismo, com a presença do Presidente da República, Ministros e
Secretários. Enfatizou que deve-se priorizar as ações comerciais e também a
melhora da taxa de ocupação da hotelaria nos finais de semana. Colocou também
que a CVC está começando a trabalhar com o receptivo em São Paulo e está
articulando a compra de dois mil lugares no Carnaval. Para a promoção de nosso
destino é necessário criar produto para quem faz, vende e comercializa.
Sr. Goiaci Guimarães
Colocou que a Favecc tem muitas contas comerciais cujo principal destino é São
Paulo, Existe muita coisa para vender mas não há estruturação necessária de como
vender o destino SP.
Sr. Aluysio Simões de Campos Filho
Colocou a disposição o banco de dados da CET, que contém os nove mil eventos
que a CET faz por ano em São Paulo.
Sr. Marciano Gianerini Freire
Pediu para CET a liberação do rodízio municipal dos veículos de turísmo receptivo
uma vez que não podem determinar os horários de chegada e saída dos turistas em
São Paulo, principalmente, daqueles que chegam nos vôos internacionais, cujos
horários estão concentrados pela manhã e à tarde, coincidindo com as restrição de
circulação do rodízio municipal. Acrescentou, ainda, que levantamento feito junto
aos operadores apontou que no máximo,100 veículos de turismo receptivo
transitam, ao mesmo tempo na Capital.
Sr. Caio Luiz de Carvalho
Informou que está de acordo, comprometendo-se a levar o pleito para o Prefeito.
Colocou que deveria haver um maior cuidado para as empresas que são de fora e
circulam em São Paulo, incentivando-as a montar os seus escritórios aqui pagando
impostos em São Paulo.
Sr. Waldir Martinez
Informou que estão trazendo para São Paulo a reunião executiva nacional, no mês
de abril, com jornalistas de vinte Estados. Ressaltou que foi conseguido apoio da
Anhembi e do hotel Holiday Inn, mas faltam alguns apoios e questionou se poderia
contar com o Comtur. Sr. Caio questionou quantas pessoas e o que falta, Sr. Waldir
colocou que são 40 pessoas e falta cia aérea, transporte, refeição, programa
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turístico para o domingo. Sr. Caio colocou a disposição a Sra. Luciane Leite, para
ver o que pode ser feito.
Sr. Jarbas Favoretto
Colocou que é necessário um tour monitorado e que o sindicato
turismo poderia apoiar.

de guias de

Sra. Lygia Martinelli
Se colocou a disposição para fornecimento de guias de turismo.
Sr. Caio Luiz de Carvalho
Pediu para a ABRAJET se preocupar em trazer jornalistas da América do Sul para a
cidade e que estes tenham influências em órgãos locais.
Sra. Vininha de Moraes
Comentou que já estão trabalhando neste aspecto e vão trazer jornalistas do Chile e
Argentina, além de terem uma grande programação para jornalistas do Estado de
São Paulo e do exterior e agradeceu o apoio da Anhembi e SPC&VB.
Sr. Jorge Alves de Souza
Informou que um dos grandes problemas das feiras é a dificuldade de
movimentação do visitante para o pavilhão. Por isso estão fazendo uma campanha
juntamente com metrô, “Vá de metrô”, na Hospitalar o público que utilizou o metrô
como meio de transporte foi de 3.000 visitantes. na Couromoda cerca de 12.500 e
estão trabalhando no projeto da Hair Brasil onde esperam superar 20.000
visitantes. Ressaltou informando que
não existe uma área destinada para
embarque e desembarque na Anhembi.
Sr. Jorge Miguel dos Santos
Falou da dificuldade de estacionar ônibus na cidade e disse para priorizar o
transporte do turista.
Sr. Aluysio Simões de Campos Filho
Está a disposição e disse que os processos técnicos são complicados pois um
ônibus parado durante 20 minutos causa um congestionamento de
aproximadamente 3km. A CET mantém estreito relacionamento com o Anhembi e
que há necessidade de gestão neste assunto, comprometendo-se a verificar.
Sr. Domingos Chiapetta
Que aproveitando a presença da CET solicitou que voltasse para a pauta o assunto
Carruagens para autorizar a circulação.
Sr. Antônio Reinales
Parabenizou o prefeito pela ação no centro, principalmente pelo lado da hotelaria e
pediu para que estas ações fossem constantes para a manutenção da fiscalização.
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Sr. Caio Luiz de Carvalho
Informou que haverá novidades para o centro como corrida aos finais de semana,
uma grande rua de lazer com professores de educação física e estudantes de
turismo e a partir de abril no trecho da Paulista e da Sumaré haverá oficinas
culturais, com o apoio da sociedade local, dando continuidade para as ações de
animação da cidade sob um novo formato.
Sr. Carlos Silverio
Registrou que foram pontuados 16 itens que são os elementos impeditivos para o
trabalho dos Guias de turismo e acha importante criar grupos de trabalho para
diminuir as dificuldades. Colocou-se a disposição para contribuir com a cidade bem
como o fornecimento de guias de turismo quando da visita de jornalistas
Sr.Caio Luiz de Carvalho
Ressaltou que é necessário formatar novos produtos, trabalhando em um primeiro
momento a questão local e o resgate da cidadania além da melhora do receptivo.
Agradeceu a presença de todos e finalizou a reunião as 13h00.
Para constar, eu, Ellen Lepiani lavrei a presente ata, que, se aprovada, será
assinada pelos Membros do Conselho.
São Paulo, 15 de Março de 2005.
Presidente
Vice Presidente
Secretária Executiva
Suplente

Caio Luiz de Carvalho
Jorge Alves de Souza
Luciane Leite
Tasso Gadzanis

ENTIDADES
ABEOC
ABIH
ABRAJET
ASSOCITUR
CET
S.G.M
S.G.M.
SPC&VB
SECR.FINANÇAS
SEMPLA
SINDEGTUR
SINDIPROM

TITULARES
Sérgio Luiz Bicca
Nelson Baeta Neves
Waldir Martinez
Jorge Miguel dos Santos
Aluysio Simões Filho
Reynaldo de Barros Jr
Jairo de Almeida Machado Jr.
Maurício Bernardino
Celso Tadeu Silveira
Luiz Laurent Bloch
Lygia Kun Martinelli
Armando Campos Mello

ENTIDADES
ABEOC
ABIH
ABLA
ABRAJET
ABRACCEF

SUPLENTES
Alexandre Leite Werfel
Antônio Reinales
Carlos Faustino
Vininha de Moraes
Ana Luisa Diniz Cintra
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ABREDI
CET
DEATUR
S.G.M.
S.G.M.
SPC&VB
SECR.C.T.D.E.T.
SEMPLA
SINDETUR
SINDEGTUR
SINHORES

José Américo Dias da Rocha
Celso Buendia
Elaine Haidee Leal Peneda
Maria Cristina Ciuchini
Monica Maia Maluf
Toni Sando
Sonia Maria Belardinucci
Cláudio Martins Gaiarsa
Marciano Gianerini Freire
Carlos Roberto Silvério
Domingos Chiappetta

COVIDADOS
PRESENTES:
AMITUR
ANHEMBI
ANHEMBI
ANHEMBI
ANHEMBI
ANHEMBI
BUSINESS TRAVEL
CAMARA DE COMERCIO
FAVECC
FHORESP
MUSS CONSULTORIA
SP.CAFÉ TURISMO
SINDILOC
SOCIEDADE
TERMALISMO
TAM
UBRAFE

Jarbas Favoretto
Domério de Oliveira
Jurandir Junqueira Jr.
Milton Longobardi
Sérgio Belleza
Tasso Gadzanis
Rubem Tavares
Osvaldo Rovetto
Goaici Guimarães
Domingo Chiapetta
Valeria Mussalem
Vera Lúcia Dias
Anna Christina Baecuat
Paulo Santos Mattos
Marcos Professiori
Alfredo Froes
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