CXLIV SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(11 de Agosto de 2005)
Reunião realizada dia 11 de agosto de 2005 às 20h00, na Sala 4 do Palácio das
Convenções do Anhembi, foi aberta pelo Presidente da São Paulo Turismo S.A. Sr.
Caio Luiz de Carvalho e com a presença dos Senhores Conselheiros relacionados no
final desta ata.
Sr. Caio Luiz de Carvalho
Agradeceu a presença de todos, sendo a primeira reunião que se realizou à noite,
colocou a mudança de horário em votação e solicitou a opinião dos presentes
quanto ao horário de início entre 18h00 e 20h00. Ficou decidido o horário noturno
com início ás 19h00 e término ás 21h00. Sugeriu que as reuniões do COMTUR se
realizem em diferentes locais, principalmente hotéis para possibilitar o
conhecimento da infra-estrutura.
Comunicou que teremos um novo decreto do COMTUR, em que serão mantidas as
entidades que estão na lei, mas dará flexibilidade para o ingresso de outras
entidades. Informou que o Sr. Prefeito concorda em incrementar o FUTUR com
recursos. Disse que a SPTuris já administra o autódromo de Interlagos, mas deve
receber mais algumas áreas da cidade de São Paulo que irá melhorar a receita
objetivando fomentar o turismo na cidade.
Explicou da importância de apoiar a Varig com o Super weekend, mesmo que o
impacto de turistas para a cidade seja pequeno, pois assim outras Cias. Aéreas e
Operadoras são estimuladas a concorrer, consequentemente incentivando o
turismo receptivo da cidade.
Em seguida solicitou que os presentes se apresentassem por algumas pessoas
estarem na reunião pela primeira vez.
Enfatizou que a missão da SPTuris não é apenas cuidar do turismo, o Sr. Prefeito
está passando algumas responsabilidades como cuidar da Fórmula 1; criar o Museu
do Futebol na Praça Charles Muller, juntamente com a Fundação Roberto Marinho;
Projeto Especial pós-escola; Espaço da Ciência para as futuras gerações a exemplo
do que existe na Cidade do México; das 28 pontes na Marginal Tietê e o Planetário
que será reinaugurado no final deste ano. Falou do primeiro dia cultural 24 horas
da cidade de São Paulo que esta sendo idealizado com o Secretário da cultura Sr.
Carlos Augusto Calil, em que museus, teatros, shows, lojas, que haverá
apresentações de todos os tipos nas ruas.
Em seguida passou a vinheta do “São Paulo mais perto de você”, que será o
primeiro comercial para incentivar a auto-estima pela cidade, onde irão ser
abordados diferentes temas, o espaço foi cedido graciosamente pela Rede Globo.
Solicitou ao Sr. Paulo Wanderlei que iniciasse a apresentação do Projeto SPSamba.
Sr. Paulo Wanderlei
Agradeceu ao Sebrae e a SPTuris pelo incentivo no Projeto SPSamba, em seguida
iniciou a apresentação.
Expôs que o produto SPSamba busca profissionalizar prestadores de serviços do
Carnaval e capacitar as comunidades das Escolas de Samba para ampliar as
oportunidades de negócios e promover a cidadania pelo valor cultural. É composto
por cinco escolas de Samba da Zona Norte; Rosas de Ouro, Mocidade Alegre,
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Unidos do Peruche, X-9 Paulistana e Unidos da Vila Maria que se uniram e com a
parceria do Sebrae e da SPTuris, formataram o produto voltado para o turismo
receptivo onde se pretende levar os turistas para os barracões das escolas que
juntas tem capacidade para 25 mil pessoas, e será mostrado um pouco da cultura,
da história do samba, os enredos além de uma aula de samba e instrumentos. Tem
também o intuito de mudar a imagem das Escolas de Samba e investir no turismo
receptivo principalmente na baixa temporada, oferecendo melhor serviço e
deixando de ser um mero atrativo para se tornar produto turístico.
Informou, que serão recepcionadas cerca de 30 agências de receptivo para
conhecerem as quadras das escolas e darem sugestões. Será realizado concurso de
novos talentos para a criação da logomarca do projeto.
Sr. Caio Luiz De Carvalho
Elogiou o produto, principalmente pela sua materialização, a procura será grande
durante a semana, quando ocorrer na cidade grandes eventos como, por exemplo,
a Couromoda.
Sra. Luciane Leite
Iniciou a apresentação dos Grupos de Trabalho, conforme proposta enviada aos
Conselheiros para a formação dos cinco grupos e com sugestões das entidades.
Grupo 1 – Capacitação e Sensibilização: Reynaldo de Barros Júnior – SGM, Lygia Kun
Martinelli – SINDEGTUR, Carlos Roberto Silvério – SINDEGTUR, Marlene Matias – ABBTUR;
Grupo 2 – Normatização: Heloísa Toop Sena – Secret. Municipal de Planejamento, Vereador
Antônio Donato – CMSP, Armando Arruda Pereira Campos Mello – SINDIPROM, Jorge Miguel
dos Santos – ASSOCITUR, Carlos Faustino – ABLA; Grupo 3 –Captação de Recursos: Jorge
Lúcio Marques – Secret. Finanças; Grupo 4 - Estrutura Receptiva e Desenvolvimento de
Novos Produtos: Carlos Roberto Silvério – SINDEGTUR, Eneida Heck – EMURB; Grupo 5 –
Comitê Paulistano de Captação de Eventos: Armando Arruda Pereira Campos Mello –
SINDIPROM
As sugestões foram:
Armando Arruda Pereira Campos Mello - UBRAFE/ SINDIPROM sugeriu a criação do
grupo de trabalho "Comunicação Marketing e Relações Públicas"; Marlene Matias ABBTUR sugeriu o desmembramento do Grupo 1 em: a)Sensibilização e b)
Capacitação e Qualificação de mão de obra para o Turismo. Além disto, a
necessidade de se escolher um nome melhor para o grupo de Sensibilização,
porque a partir dele os outros grupos serão implementados; Luiz Figueira de
Quental - ABRESI sugeriu a criação de um grupo do setor de gastronomia.
Sr. Caio Luiz De Carvalho
Disse que é importante agrupar o grupo estratégico que vem sendo trabalhado no
modelo de cluster com os grupos de trabalho do COMTUR.
Agradeceu a CET pelo excelente trabalho que está desenvolvendo para resolver a
questão dos motoboys e consequentemente melhorando a segurança.
Sr. Aluysio Simões Campos Filho
Explicou que o grande problema é a evasão de divisas, onde as maiorias das
empresas de motoboys estão locadas fora de São Paulo, porém atuando em São
Paulo, a Prefeitura, alocou o mesmo ISS para todas as empresas.
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Sra. Lygia Martinelli
Cumprimentou as ações e colocou a disposição do Conselho Municipal de Turismo,
a diretoria e todos os guias regulamentados e bilíngües em vários idiomas.
Sr. Fábio Ionescu
Disse que São Paulo é a capital de todos os povos, e isto é a principal característica
da cidade, com desdobramentos na área cultural.
Para a formatação de um conceito e de um produto, é necessário listar as ações e
transformar em produto vendável com canal de distribuição.
Sr. Caio Luiz De Carvalho
Ressaltou que o Conselho Municipal de Turismo deve funcionar como uma máquina
de produtos e se deve trabalhar mais a gastronomia e a questão cultural da
culinária.
Sr. Marcelo Gutglas
Sugeriu vender o produto SPSamba primeiramente para a própria população da
cidade afim de testá-lo.
Sr. Armando Arruda Pereira Campos Mello
Sugeriu para o grupo SPSamba, analisar a possibilidade em dissociar a data do
Carnaval com o Feriado Religioso. Convidou a todos para o lançamento do
calendário de feiras de 2006 no dia 13 de setembro pela UBRAFE.
Sr. Caio Luiz De Carvalho
Informou que ocorrerá o Workshop “São Paulo Meu Destino”, para 500 agentes de
viagens do Brasil no mês de outubro e que será na SPTuris. Em seguida colocou
para aprovação a ata da reunião realizada no dia 05/07/05 – CXLIII, não havendo
nenhuma manifestação, a ata foi considerada aprovada.
Agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 22h00, para constar eu,
Lúcia Regina, lavrei a presente ata, que, se aprovada será assinada pelos senhores
Conselheiros.
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