CLIV SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(18 de dezembro de 2006)
Reunião realizada dia 18 de dezembro de 2006 às 19h45’, na Sala 1 do Palácio
das Convenções do Anhembi, sob a presidência do Sr. Tasso Gadzanis e com a
presença dos Senhores Conselheiros relacionados no final desta ata.
Sr. Tasso Gadzanis, agradeceu a presença de todos e colocou a ata da CLIII
Sessão Ordinária do Comtur sob aprovação onde, não havendo manifestação
contrária, declarou aprovada.
Sr. Demétrio Hossne, ouvidor da São Paulo Turismo, solicitou que se registrasse
uma homenagem ao Dr. Élson Alexandre Sayão, delegado de polícia de classe
especial, que dirige o Departamento de Identificação e Registros Diversos – DIRD,
que tem subordinada a si a Divisão Policial de Portos, Aeroportos, Proteção ao
Turista e Dignitários – DPPAPTD, da qual faz parte a Delegacia Especializada de
Atendimento ao Turista – DEATUR, representadas nesta reunião pelos Drs.
Antônio Carlos Bueno Torres e Roberto Krasovic, respectivamente. Tal
homenagem se faz necessária pela dedicação e competência com que sempre
foram atendidas as necessidades, não somente da SPTURIS, como do turismo de
todo o estado de São Paulo.
Sr. Antônio Carlos Bueno Torres, agradeceu as palavras ressaltando que o
êxito do trabalho deve-se em muito às relações estreitas e recíprocas mantidas
entre a Polícia Civil do Estado de São Paulo e a SPTURIS.
Sra. Luciane Leite, agradeceu e deu início a apresentação das ações realizadas
pela SPTURIS no ano de 2006 para a cidade de São Paulo. Destacou o prêmio da
revista Viagem & Turismo que apontou a cidade de São Paulo como o terceiro
melhor destino de lazer do Brasil, após figurar em oitavo e sétimo lugar nos
últimos cinco anos. A cidade ainda foi considerada a mais cortês da América
Latina, e a quinta mais cortês do mundo, segundo pesquisa realizada pela
“Seleções Reader’s Digest” e publicada pelo “The Times”, de Londres. São Paulo
foi matéria de reportagem de cinco páginas no New York Times, que destacou a
cidade como parte do circuito das grandes metrópoles do mundo, charmosa e
sofisticada. O canal de televisão a cabo “The History Channel” veiculou uma ampla
campanha sobre a cidade de São Paulo, além de escolher a cidade para o primeiro
programa de uma série sobre as principais cidades do mundo. Informou que
foram captados para a cidade de São Paulo 42 novos eventos, 18 internacionais e
24 nacionais, com previsão de mais de 75 mil visitantes. Informou ainda sobre o
andamento dos trabalhos do Plano para o Desenvolvimento Turístico do Centro de
São Paulo, onde havendo necessidade do apoio dos membros deste Conselho, os
mesmos serão contatados.
Sr. Tasso Gadzanis, ressaltou o fato de que somente a verba destinada ao
FUTUR não seria suficiente para a efetivação de todas as ações apresentadas,
sendo as parcerias realizadas as maiores responsáveis pelo sucesso das ações.
Aproveitou para agradecer aos membros deste Conselho pelo apoio aos diversos
projetos e parcerias. A seguir, abriu a palavra aos Srs. Conselheiros.
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Sr. Jorge Alves de Souza, lembrou o trabalho do cluster realizado durante o ano
e que, por algumas vezes não teve o apoio necessário. Ressaltou que os eventos
devem vender a cidade e as ações do cluster não devem ser abandonadas, e sim
ter continuidade de uma forma ordenada para serem incentivadas e
incrementadas.
Sra. Luciane Leite, informou que embora não tenha tido o apoio ideal nas ações
do cluster, nos eventos do mês de outubro houve grande colaboração de
entidades e do comércio. Frisou que cada representante, dentro de sua área de
atuação, pode auxiliar a resolver os problemas apontados em reunião. Citou como
exemplo o empenho do Departamento de Transportes Públicos – DTP da
Secretaria Municipal de Transportes, e do receptivo para a resolução do problema
da parada de ônibus turísticos nos equipamentos e atrativos da cidade.
Sr. Fábio Ionescu, recomendou que se priorizassem os trabalhos nas regiões da
Av. Paulista, Sé e República, pois em uma cidade como São Paulo não se
consegue trabalhar todas as regiões simultaneamente. Explicou que os hotéis do
centro estão localizados no chamado “centro novo” e os atrativos no “centro
velho”, sendo que nos viadutos do Chá e Santa Ifigênia, que são as ligações entre
essas duas regiões, observa-se a prática de jogos de azar e venda ambulante,
tornando o local inseguro para os turistas. Mencionou também o problema do
trânsito na cidade e solicitou sugestões aos Srs. Conselheiros.
Sr. Geraldo Nunes, sugeriu que a CET trabalhe priorizando a orientação do
trânsito e não a penalização, e que o dinheiro arrecadado com as multas seja
investido na infra-estrutura do trânsito, pois isso significa investir na cidade e,
consequentemente, no turismo.
Sr. Nelson Baeta Neves, colocou que o poder público deve enxergar os projetos
advindos da sociedade como uma forma de colaboração à cidade, e não como
uma perda de autoridade em sua área de atuação, estando aberto ao diálogo e
sugestões. As entidades que se organizam buscam ajudar e devem ser
prestigiadas pelo poder público.
Sr. Paulo José Lourenço da Silva, disse que a participação da sociedade é
fundamental e, apesar de todas as dificuldades, o DTP busca melhorar o diálogo a
cada dia, lembrando que as questões que envolvem recursos financeiros
apresentam, naturalmente, uma maior dificuldade para serem resolvidas.
Sr. Nelson Baeta Neves, respondeu que são as oportunidades de diálogo e
questionamento que contribuem positivamente com o processo, e aproveitou para
sugerir que se pense em uma melhor forma de diminuir a quantidade de ônibus
na Av. Paulista, pois muitas linhas não têm como destino de seus passageiros a
avenida, transformando-a simplesmente em um corredor.
Sr. Marco Antônio Castello Branco, elogiou as parcerias alcançadas,
responsáveis pelo sucesso de tantas realizações, uma vez que somente a verba
do FUTUR não seria suficiente para efetivar todas as ações apresentadas.
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Sr. Alexandre Werfel, solicitou a palavra do Sr. Francisco Fialho a respeito da
ex-conselheira Sra. Silvia Mangabeira, falecida em setembro deste ano.
Sr. Francisco Fialho, disse sentir-se honrado em poder trazer ao Conselho uma
mensagem de paz, amizade e felicidade em nome da Sra. Sylvia Mangabeira, uma
pessoa que dedicou mais de 40 anos de sua vida trabalhando para deixar a cidade
de São Paulo mais organizada, bonita e conhecida no mundo inteiro.
Sr. Tasso Gadzanis, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às
21h45’. Para constar eu, Luis Roberto Pascuzzi, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros.
São Paulo, 18 de dezembro de 2006.
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