CLVII SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(28 de maio de 2007)
Reunião realizada dia 28 de maio de 2007 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 dando boas-vindas
aos novos representantes da Secretaria Municipal de Cultura presentes, Sr. José
Roberto Sadek e Sr. Paulo Rodrigues. Informou que o dossiê de candidatura que
responde ao caderno de encargos da FIFA para que a cidade se torne uma das
sedes da Copa do Mundo de Futebol de 2014 está sendo elaborado e, incluirá uma
série de projetos.
Sra. Luciane Leite, colocou a ata da CLVI Sessão Ordinária do COMTUR sob
aprovação onde, não havendo manifestação contrária, declarou aprovada.
Sr. Pedro Sotero, informou que a São Paulo Turismo tem recebido algumas
demandas individuais referentes às dificuldades que alguns setores têm
encontrado quanto à legislação municipal. Somando-se ao fato de que a cidade
não possui uma política municipal de turismo clara e consolidada em termos
jurídicos, pensou-se na criação de um grupo de trabalho para tratar dessas
questões. Para tanto, os setores que têm alguma demanda referente à legislação
municipal estão convidados a integrar o grupo de trabalho, inscrevendo-se
através do e-mail comtur@spturis.com .
Sr. Tasso Gadzanis, informou que recebeu questionamento acerca da
possibilidade da cidade de São Paulo passar a sediar a Feira das Américas e
Congresso ABAV a partir de 2008, apesar dos problemas de datas e locais para
um evento dessa magnitude.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello, respondeu que sempre se
desejou a ABAV na cidade de São Paulo, mas não se tem uma data, coincide com
o Salão do Automóvel, mas, deve-se analisar e levar a questão para discussão e
tentar viabilizar a vinda, mesmo que se proponha alguns deslocamentos em
vários equipamentos para se ter o evento na cidade mesmo que não se realize
tudo no mesmo local.
Sra. Luciane Leite, informou que a Cidade de São Paulo foi convidada pelo
Ministério do Turismo a integrar a comitiva que foi ao Congresso da WTTC em
Portugal, e a cidade foi contemplada com uma matéria de 20 páginas na revista
“Volta ao Mundo” daquele país. Em relação à visita aos Emirados Árabes,
informou que a partir do mês de outubro terão início os vôos diretos entre Dubai e
São Paulo, ressaltando que esta é uma porta que se abre para todo o mundo
oriental graças às diversas rotas que chegam e partem de Dubai.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu e solicitou ao Sr. Bernardo Ignarra
apresentar os resultados das pesquisas realizadas: Turismo de Compras, Virada
Cultural e Visita do Papa.
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Sr. Bernardo Ignarra, iniciou apresentando os principais resultados da pesquisa
de turismo de compras, com destaque para a permanência média de 5 dias e o
gasto de R$ 1.625,44 no período. A pesquisa da Virada Cultural mostrou que
11,41% dos entrevistados eram visitantes e a maioria se hospedou em hotel. Já a
pesquisa da visita do Papa destaca a origem dos entrevistados, com 38,27% de
visitantes e a freqüência de visita à cidade, onde 23,36% dos entrevistados
visitaram São Paulo pela primeira vez.
As pesquisas completas estão no site www.cidadedesaopaulo.com e outras
informações
podem
ser
solicitadas
através
do
e-mail:
bernardoignarra@spturis.com .
Sr. Jorge Miguel dos Santos, questionou sobre a evolução dos dados referentes
ao turismo de compras.
Sr. Waldir Martinez, sugeriu que a pesquisa sobre turismo de compras fosse
estendida ao shopping centers.
Sr. Bernardo Ignarra, respondeu que as pesquisas nesse segmento são
recentes, não existindo, portanto, uma série histórica. Disse ainda que em um
segundo momento a pesquisa vai englobar os shopping centers.
Sra. Mariana Aldrigui, disse que os alunos da Universidade de São Paulo-USP
estão à disposição para aplicar as pesquisas quando houver necessidade.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu e lembrou que as universidades já estão
em campo com o Projeto de Desenvolvimento Turístico do Centro de São Paulo. A
seguir, solicitou ao Sr. Emerson Silveira apresentar o projeto “São Paulo
Restaurant Week”
Sr. Emerson Silveira, disse que o conceito do Restaurant Week surgiu em Nova
York em 1992 com o objetivo de aumentar a ocupação dos restaurantes na baixa
estação. Atualmente o Restaurant Week atua em mais de 100 cidades em 15
países diferentes, e a cidade de São Paulo será a primeira na América Latina a
receber o evento. A mecânica do evento consiste em servir um prato (entrada +
prato principal + sobremesa) a um preço único e mais R$ 1,00 que será revertido
para a Fundação Ação Criança.
Sr. Vitor James Urner, informou que a Fundação Ação Criança existe desde
1996 com a missão de combater a desnutrição infantil. Atualmente atende mais
de 4.500 crianças de 0 a 7 anos em 50 unidades, graças a parcerias e eventos,
tais como o São Paulo Restaurant Week.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu a apresentação e submeteu o Projeto São
Paulo Restaurante Week à aprovação dos senhores Conselheiros para concessão
institucional da chancela constituída pelos logotipos do COMTUR, São Paulo
Turismo e Prefeitura em que foi aprovada por unanimidade. A seguir abriu a
palavra aos Srs. Conselheiros.
Sr. Fábio Ionescu, questionou sobre o Grupo de Desenvolvimento do Turismo
Receptivo das Escolas de Samba da Zona Norte – G5.
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Sr. Tasso Gadzanis, respondeu que o programa está em pleno andamento e que
as agências de turismo receptivo estão levando grupos de turistas aos barracões
das escolas de samba.
Sr. Toni Sando, informou que foi fechado um acordo com a escola de samba
Mocidade Alegre onde o enredo para o próximo carnaval será o mesmo da
campanha do SPCV&B, São Paulo é Tudo de Bom, e os carros alegóricos serão
tematizados assim como a campanha. Informou ainda que o SPC&VB promoveu a
2ª capacitação de taxistas de hotéis, um trabalho em conjunto com a ABBTUR e a
SPTURIS. Finalizou informando que o projeto São Paulo Tanque Cheio tem
previsão de ser retomado em agosto, com ações mais impactantes e beneficiando
e premiando também os frentistas dos postos de gasolina.
Sra. Mariana Aldrigui, apresentou o material da Academia Brasileira de Viagens
e Turismo – AVT e Instituto de Academias profissionalizantes – IAP, que faz parte
de um programa que visa à capacitação de professores de ensino médio e
fundamental, com conteúdo de turismo em cidades turísticas que pode ser
aplicado nas disciplinas específicas.
Sr. Tasso Gadzanis, comentou que a verba do Ministério do Turismo foi
fundamental para a realização desse projeto.
Sr. Antônio Reinales, demonstrou sua preocupação com o centro da cidade, na
região conhecida como “cracolândia”. Disse que as ações isoladas não resolvem
os problemas, sendo necessárias medidas sociais integradas para que os
problemas não migrem para outra região nem retornem depois.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, disse que este é um problema de difícil solução,
principalmente a curto prazo, mas alguns projetos como a implantação de
universidades na região e a ampliação de áreas de incentivo para aumentar o
número de investidores no local já estão sendo desenvolvidos.
Sr. Alain Baldacci, informou que os parques temáticos Hopi Hari, Mundo da
Xuxa, Parque da Mônica, Playcenter e Wet’n Wild fecharam um termo de acordo
com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social apoiando e
contribuindo com o projeto “Não dê esmola, dê futuro”. Convidou os Srs.
Conselheiros para o lançamento no Playcenter.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, comentou sobre os indicadores do turismo cada vez
mais favoráveis, tais como arrecadação de ISS, taxa de ocupação hoteleira e
diária média. Agradeceu aos Srs. Conselheiros presentes, encerrando a reunião às
21h05’. Para constar eu, Luis Roberto Pascuzzi, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros.
São Paulo, 28 de maio de 2007.
Presidente
Vice Presidente
Secretária Executiva

Caio Luiz de Carvalho
Tasso Gadzanis
Luciane Leite
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Gestor do FUTUR
Tesoureiro do FUTUR

Sérgio Luiz Bicca
José Eduardo M. Cupertino

Titulares
ABBTUR
ABRAJET
ABRASEL
ASSOCITUR
DSV
SEELT
SF (2)
SGM (3)
SINDIPROM
SMC (1)
SMC (2)
SPC&VB

Mariana Aldrigui Carvalho
Waldir Martinez
José Américo Dias da Rocha
Jorge Miguel dos Santos
Victor da Costa
Maristela Bignardi
Dorival Caldeira da Silva
Evaldo Luiz David
Armando Arruda P. de C. Mello
José Roberto Sadek
Paulo Rodrigues
Alexandre Werfel

Suplentes
ABAV
ABIH
CET
SGM (2)
SPC&VB

Shigueru Tamura
Antônio Reinales
Heloísa C. de Albuquerque
Marlene Popin Velardo
Toni Sando

Membros Convidados
Alain Baldacci
Fábio Ionescu
Flavio Mendes Bitelman
Geraldo Nunes
Maurício de Lima Costa
Michel Gorski
Roberta Rotta Andrade
Wandy Cavalheiro

SINDEPAT
Normandie Design Hotel
Revista HOST
Rádio Eldorado
Clube da Pizza Amiga
Barbieri & Gorski Arquitetos Ass.
Centro Univ. SENAC
Per Creare

Participantes
Emerson Silveira
Marisa Marrocos
Milton Longobardi
Pedro Sotero
Sérgio Marques
Silvio de Souza Queiroz
Vitor James Urner

São Paulo Restaurant Week
SPTURIS
SPTURIS
SPTURIS
ABRASEL
São Paulo Restaurant Week
Fundação Ação Criança
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