CXLVII SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(08 de Dezembro de 2005)

Reunião realizada dia 08 de Dezembro 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 iniciou a reunião
comentando a campanha de rádio e TV que está sendo veiculada no interior de
São Paulo e em dez estados do país. Uma campanha de Natal de oportunidade
onde a idéia é convidar as pessoas a fazerem compras em São Paulo e aproveitar
as atrações culturais que a cidade tem para oferecer.
Comunicou que foi fechado patrocínio para o Reveillon, indispensável para a
realização do evento, e que a Rede Globo irá fazer de São Paulo o “carro-chefe” da
contagem regressiva, com exposição da cidade na mídia.
Comentou sobre o Decreto nº 46.649 publicado no diário oficial do município de
22.11.05 que regulamenta a lei nº 11.198/92 que dispõe sobre o Comtur e o Futur
e revogou todos os decretos anteriores, e as normas consolidadas nesse decreto.
Explicou que nesta reunião só estão presentes as entidades definidas no Decreto nº
46.649/05 e as já convidadas a integrar o Conselho Sindiprom, Ubrafe e a
Associação Paulista Viva e que outras entidades e pessoas físicas serão convidadas
formalmente, com o intuito de agregar qualidade ao Conselho.
Solicitou ao Sr. Marcelo Flores, da empresa Playcorp, que desse início a
apresentação do Reveillon 2005/2006.
Sr. Marcelo Flores, iniciou a apresentação do projeto do evento Reveillon, onde
mostrou o histórico do evento, e o aumento significativo da vinda de turistas à
cidade por conta do evento, do ponto de vista social gera-se três mil empregos
diretos, a cada ano um modelo temático para que se atinja uma mídia bem
significativa, São Paulo esta entre os dez maiores Reveillon do mundo. O projeto
deste ano foi inspirado no conceito futurista que é o raiar de um novo ano com um
sol nascente e um globo gigante que será o ícone dos próximos anos.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, informou que o projeto será apresentado na coletiva
de imprensa a ser realizada no dia 13/12/2005 no gabinete do Sr. Prefeito, e
aproveitou para convidar os Srs. Conselheiros.
Sr. Fernando David Elimelek, da empresa Playcorp, ressaltou a dimensão que o
evento tomou, São Paulo esta sendo visto a nível Brasil através da TV Globo com
transmissão para 50 paises, se faz necessário o apoio dos órgãos públicos e
entidades para que se tenha sucesso e que a cada ano cresça.
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Sr. Caio Luiz de Carvalho, respondeu que o apoio institucional do COMTUR a
eventos como o Reveillon, bem como Natal e Carnaval, pode ser complementado
com projetos criativos desenvolvidos pelas entidades que
compõem o Conselho a fim de agregar valor ao evento. Disse que o Reveillon é um
ótimo produto e merece atenção especial de todo o trade.
Sra. Vininha de Moraes, parabenizou os organizadores do evento e sugeriu que a
sala de imprensa siga o modelo dos anos anteriores e seja instalada no Hotel
Crowne Plaza.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, anunciou que o show da banda U2 em São Paulo será
uma semana antes do carnaval, o que se transforma em uma ótima oportunidade
para se trabalhar o público dos dois eventos de uma maneira conjunta. Em seguida
apresentou o vídeo que complementa a campanha de rádio do Natal.
Sr. Toni Sando, explicou as ações do SPC&VB para o mês de janeiro e apresentou
a nova campanha publicitária, com o tema “São Paulo é Tudo de Bom” com a
participação de artistas, com ícone de imagens da cidade para cada artista.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, solicitou aos presentes a apresentarem pessoas e
entidades ativas e idealistas aos interesses do turismo na cidade para atuarem
junto ao Conselho. Questionou aos Srs. Conselheiros se havia alguma observação a
ser feita quanto ao novo Regimento Interno do COMTUR baseado no Decreto e
enviado por e-mail aos Srs.Conselheiros. Não havendo manifestação, declarou
aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Turismo que passa a
vigorar a partir desta data. Em seguida, solicitou a Sra. Luciane Leite a apresentar
o projeto Turismetrô.
Sra. Luciane Leite, iniciou a apresentação do projeto Turismetrô, que tem por
objetivo oferecer aos turistas e aos próprios paulistanos uma alternativa organizada
de se conhecer a cidade utilizando o Metrô, como meio de transporte para visitação
dos atrativos turísticos da cidade através de roteiros próximos as principais
estações, oferecendo informações, facilidades e descontos nos principais atrativos
incentivando a visitação. Serão cinco roteiros com saída da estação Sé do metrô,
sendo que cada roteiro terá três saídas por final de semana com duração de três
horas, o custo do roteiro para o público será o mesmo preço do bilhete do metrô,
e terá o acompanhamento de guias de turismo, monitores, estagiários de turismo
e com apresentação
de artes cênicas com artistas durante o roteiro que
transmitirão conhecimento sobre a história de São Paulo. O projeto idealizado em
parceria com a Companhia do Metropolitano de SP e a São Paulo Turismo S.A. O
projeto turismetrô foi aprovado por unanimidade pelos Srs. Conselheiros.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, apresentou o vídeo da Fórmula 1, cedido pela Rede
Globo, e apresentado na abertura da transmissão do GP Brasil 2005.
Sr. Silvio José Camargo, convidou os presentes a prestigiarem a exposição de
presépios no Palácio Anhangabaú, bem como a apresentação da orquestra da
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Guarda Civil Metropolitana, às 12h30’ e do coral da GCM às 17h30’, todos no dia
09/12/2005.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, apresentou o vídeo contendo o resumo das
reportagens sobre a Virada Cultural, e anunciou a próxima edição para o dia
20/05/2006.
Sra. Luciane Leite, solicitou a aprovação da ata da reunião anterior. A mesma foi
aprovada por unanimidade.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião
às 21h30’. Para constar eu, Luis Roberto Pascuzzi lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros.
São Paulo, 08 de dezembro de 2005.
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