CLIII SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(13 de novembro de 2006)
Reunião realizada dia 13 de novembro de 2006 às 19h30’, na Sala 4 do Palácio
das Convenções do Anhembi, sob a presidência do 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 e solicitou ao Sr.
David Farias Costa, presidente da Confederação Brasileira de Desportos para
Cegos – CBDC, apresentar os III Jogos Mundiais da International Blins Sports
Federation – IBSA.
Sr. David Farias Costa, iniciou informando que a CBDC é uma entidade filiada
ao Comitê Paraolímpico Brasileiro e a IBSA, que dentre outras atividades promove
competições e busca trazer eventos internacionais para o país. A CBDC defendeu
a candidatura do Brasil para sediar os III Jogos Mundiais da IBSA, os quais irão se
realizar entre os dias 28 de julho e 08 de agosto de 2007 nas cidades de São
Paulo e São Caetano do Sul, onde pretende-se deixar um legado para a
comunidade dos portadores de deficiência, para mostrar que o esporte existe para
todos, além de ser uma ferramenta de inclusão social.
Sr. Ricardo Silva, diretor da SSTUDIO Marketing, ressaltou que a vinda dos III
Jogos Mundiais da IBSA para o país era de suma importância para a manutenção
dos trabalhos que geraram os bons resultados obtidos nos Jogos Paraolímpicos de
Atenas. Informou que até o momento o evento conta com a confirmação de 44
países e a expectativa é de alcançar 2.000 participantes de cerca de 70 países.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu ressaltando a importância de receber
jogos internacionais dessa magnitude, para a imagem e os negócios da cidade. A
seguir, informou sobre o andamento do Plano para o Desenvolvimento Turístico
do Centro de São Paulo, proposta apresentada na CL Sessão Ordinária do
COMTUR. Foram realizadas reuniões com as instituições de ensino superior de
turismo onde foram definidas a padronização de metas, metodologias e
cronogramas a serem aplicados no plano, o qual englobará inventário turístico,
diagnóstico, prognóstico e plano de ações. À São Paulo Turismo caberá
acompanhar a execução do plano e intermediar contatos com órgãos diversos. A
comissão deste Conselho irá oferecer cooperação técnica pontual durante a
execução dos trabalhos. Prosseguiu com a distribuição de um CD contendo as
pesquisas realizadas pela Coordenadoria de Informação e Pesquisa da São Paulo
Turismo no ano de 2006, inclusive as pesquisas do Salão do Automóvel e GP
Brasil de Fórmula 1, eventos que deram uma grande contribuição aos negócios do
turismo na cidade. Mencionou a participação da São Paulo Turismo na ABAV, que
em parceria com o SPC&VB este ano aconteceu no pavilhão comercial,
diferentemente das edições anteriores onde a cidade somente participava no
pavilhão institucional. Finalizou mencionando as boas perspectivas para os
próximos meses, com a campanha de Natal, Natal Iluminado, uma parceria entre
a ACSP e a Prefeitura; as ações no Parque Ibirapuera, com árvore de Natal de 60
metros, fonte e mais 250 árvores decoradas no Parque; a iluminação do vale do
Anhangabaú, Viaduto do Chá, Viaduto Santa Ifigênia e prédio da Prefeitura; no
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mês de janeiro destaque para Couromoda, São Paulo Fashion Week e Congresso
Internacional de Odontologia de São Paulo. A seguir, abriu a palavra aos Srs.
Conselheiros.
Sr. Fábio Ionescu, sugeriu que se pense em um monitoramento dos turistas,
desde seu desembarque nos aeroportos até os equipamentos por eles visitados.
Esse monitoramento seria feito por estudantes de turismo que estariam
observando e interagindo com os turistas, em busca de informações sobre suas
dificuldades e expectativas, para que se encontrem os pontos a serem
trabalhados.
Sra. Lygia Kuhn Martinelli, manifestou sua preocupação de que com esse
trabalho os estudantes se sintam aptos a fazer o trabalho de guias, invadindo o
trabalho dos guias de turismo, já que se observa, principalmente nos aeroportos,
diversas pessoas atuando ilegalmente como guias de turismo.
Sra. Gisela Taschner, ressaltou que esse trabalho dos estudantes, coordenado
pelos professores, seria focado em pesquisa, algo que faz parte inclusive do
currículo das instituições, e serviria para monitorar os diversos processos
envolvidos na estada do turista na cidade, não interferindo no trabalho de
prestação de serviços dos guias de turismo.
Sr. Aluysio Simões de Campos Filho, disse que a rotatividade dos estudantes
nesse trabalho minimiza as preocupações quanto a interferência no trabalho dos
guias. Os estudantes terão a oportunidade de aprender sobre os problemas da
cidade e os dados coletados irão abastecer todos os interessados para as
providências cabíveis.
Sr. Antônio Carlos Bueno Torres, informou que aguarda uma visita dos
representantes do SINDEGTUR e colocou a Divisão de Portos, Aeroportos,
Proteção ao Turista e Dignitários – DPPAPTD à disposição para identificar os
problemas nos aeroportos e no porto de Santos.
Sr. Nelson Baeta Neves, sugeriu que o SINDEGTUR procurasse envolver os
guias de turismo na coleta de informações, de uma forma sistematizada.
Sr. Maurício Bernardino, registrou as comemorações dos 70 anos da ABIH,
sendo esta a entidade mais antiga do trade turístico, com as 27 ABIH’s presentes
nos estados do Brasil.
Sr. Aluysio Simões de Campos Filho, informou sobre a reunião de
apresentação da nova regulamentação de Operação do Sistema Viário em
Eventos, a ser realizada no dia 28.11.2006 às 14h30’ no Centro de Treinamento e
Educação de Trânsito – CETET, Av. Marquês de São Vicente, 2154, aberta a todos
os envolvidos com a área de eventos, onde serão apresentados os procedimentos
e a classificação das cobranças em pequenos, médios e grandes eventos,
conforme publicação da tabela de preços padrão no Diário Oficial do Município de
09.11.2006.
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Sr. Nelson Baeta Neves, solicitou maiores informações a respeito do Reveillon,
e sugeriu a criação de um concurso de decoração natalina na Av. Paulista.
Lembrou ainda da proposta de uma decoração ecumênica no mês de dezembro,
onde elementos das culturas cristã e judaica enfeitariam conjuntamente a cidade.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, informou que a questão do patrocínio para o
Reveillon ainda está sendo trabalhada. Quanto à decoração natalina, já está sendo
discutida uma parceria para um concurso que envolva toda a cidade.
Sra. Mariana Aldrigui, registrou as comemorações de 25 anos da ABBTUR,
informando que atualmente existem cerca de 50 mil bacharéis e estudantes de
turismo no estado de São Paulo prontos para contribuir com o mercado turístico.
Colocou a ABBTUR à disposição para esclarecer sobre a formação de um bacharel
em turismo. Sugeriu que fosse trabalhada uma identidade de compra, onde se
faça referência à cidade através de uma embalagem, fita ou etiqueta colocada nos
produtos adquiridos pelos turistas.
Sr. Tasso Gadzanis, informou que está se trabalhando e pensando em viabilizar
um folheto sobre as principais ruas de comércio especializado, desde as populares
às mais sofisticadas.
Sr. Nelson Baeta Neves, sugeriu uma pesquisa para saber qual a real dimensão
econômica do comércio do bairro do Brás e Rua 25 de Março.
Sra. Maria Asunción Carolo Blanco, demonstrou sua preocupação quanto ao
percurso da São Silvestre e a imagem da cidade que é passada. Citou a má
conservação do asfalto em alguns trechos, o que coloca em risco a integridade
física dos atletas, que são obrigados, inclusive, a passar por cima de guias.
Sr. Domingos Chiappetta, mencionou também a má conservação de imóveis e
fachadas no percurso da São Silvestre, e que são exibidas pela televisão para
todo o país.
Sr. José Américo Dias da Rocha, mencionou o problema de estacionamento no
Memorial da América Latina, observado na 30ª Mostra Internacional de Cinema.
Comentou sobre a Lei nº 14.223 de 26 de setembro de 2006, que dispõe sobre
anúncios e publicidade no município, e seus efeitos sobre os anúncios no setor de
bares e restaurantes.
Sr. Roberto Belleza, registrou os elogios feitos por turistas de diversos países a
respeito do atendimento prestado às pessoas com deficiência física no GP Brasil
de Fórmula 1. Solicitou o apoio de todos os presentes para os III Jogos Mundiais
da IBSA, que estarão sob observação do Comitê Olímpico Internacional.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião
às 21h15’. Para constar eu, Luis Roberto Pascuzzi, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros.
São Paulo, 13 de novembro de 2006.
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