CLVIII SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(01 de agosto de 2007)
Reunião realizada dia 01 de agosto 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 à
Sra. Maria Arminda Farias, representante do Exmo. Sr. Vereador Celso Jatene,
presidente da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo,
Lazer e Gastronomia da Câmara Municipal de São Paulo. Colocou a ata da última
reunião sob aprovação onde, não havendo manifestação contrária, declarou
aprovada. Solicitou ao Sr. Pedro Sotero apresentar o Projeto de Lei para o turismo
na cidade de São Paulo.
Sr. Pedro Sotero, informou que, com as contribuições do grupo de trabalho
criado para estudar o que poderia ser melhorado na legislação municipal referente
ao turismo, percebeu-se que grande parte das mudanças propostas depende de
legislação no âmbito estadual ou federal, sendo que alguns problemas podem ser
solucionados simplesmente com uma melhor comunicação entre os envolvidos.
Sendo assim, elaborou-se uma minuta que busca corrigir algumas demandas já
existentes junto ao setor e também avançar junto aos demais órgãos públicos,
abordando os seguintes tópicos: 1- Da Estrutura Governamental: a) Consolidação
do COMTUR, com uma composição mais flexibilizada e com atribuições mais
executivas, e b) Criação do Fundo de Desenvolvimento do Turismo – FUNDETUR,
onde o termo “desenvolvimento” expresso viabiliza um sentido econômico e
social, de acordo com a legislação federal. Este fundo substituiria o FUTUR e
contaria, dentre outras, com receitas oriundas de incentivos fiscais, com a
presença de um gestor e fiscalizado por um conselho fiscal. 2- Da Infra-Estrutura
Turística: a) Regularização dos meios de hospedagem; b) Consolidação da
legislação de sinalização turística; c) Concessão de áreas públicas para
desenvolvimento da infra-estrutura turística; d) Possibilidade de ajustes com
equipamentos turísticos privados para aprimoramentos e melhoras nos serviços
aos turistas. 3- Das Disposições Transitórias: a) Parcelamento dos débitos
oriundos da regularização dos meios de hospedagem; b) Transição do FUTUR para
FUNDETUR. Por fim, comentou sobre alguns problemas trazidos que já contam
com leis específicas e que necessitam de regulamentação e maior comunicação
entre os órgãos relativos, como a regulamentação dos serviços atinentes ao
transporte de turistas, adaptação e flexibilização das vias de entorno dos
equipamentos turísticos e adaptação da legislação fiscal e eletrônica dos agentes
de viagem e outros.
Sr. Nelson Baeta Neves, elogiou o trabalho apresentado, mencionando o
problema da equalização dos meios de hospedagem, para que todos tenham um
custo operacional semelhante. Sugeriu escalonar os estabelecimentos em três
categorias de adequação: a outorga onerosa por acréscimo de área, a mudança
de uso de residencial para comercial e uma categoria dos hotéis que já estão
regulares e que simplesmente mudam o uso de áreas já autorizadas sem alterar o
limite de metragem quadrada já aprovada.
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Sr. José Roberto Sadek, lembrou que o FUNDETUR previsto no Projeto de Lei
contém muitas semelhanças com o Fundo de Cultura, e colocou-se à disposição
para que não se repitam no FUNDETUR os problemas encontrados no Fundo de
Cultura.
Sr. Alexandre Werfel, comentou que as receitas dos incentivos fiscais cobririam
a previsão orçamentária do PLATUM 2007-2010 e questionou sobre o quanto
tempo demoraria a entrar em vigor esta lei.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, respondeu que, havendo consenso entre os
interessados, não há motivos para demora. Sugeriu aos Srs. Conselheiros que
enviem suas observações para que sejam discutidas na próxima reunião. A seguir,
passou a palavra ao Sr. Kaxitu Campos, da União das Escolas de Samba de São
Paulo – UESP e ao Sr. Carlos Tomé, da Liga Independente das Escolas de Samba
de São Paulo.
Sr. Kaxitu Campos, informou que a UESP organiza os desfiles oficiais e
concursos de escolas de samba e blocos desde o Grupo 1 no Sambódromo até os
demais grupos e blocos no Autódromo de Interlagos e em diversos bairros da
cidade. Disse que para o próximo carnaval, as 64 entidades ligadas à UESP
trabalharão com um tema específico: os 120 anos da abolição da escravidão.
Finalizou apresentando uma revista que será lançada contendo um CD com a
história do carnaval paulistano.
Sr. Carlos Tomé, disse que diferentemente da UESP, as 14 escolas do Grupo
Especial trabalharão temas livres. Disse que é um anseio de todo o setor do
carnaval trabalhar com os turistas e com a divulgação do carnaval paulistano.
Informou que os preços praticados no Carnaval 2008 não sofrerão alterações em
relação ao Carnaval 2007, e colocou-se à disposição para conversar com as
agências de viagens a respeito da venda de ingressos e comissionamento,
juntamente com a empresa responsável pela comercialização dos ingressos.
Sr. Toni Sando, lembrou que a questão do comissionamento deve estar definida
até a data do 3º Encontro São Paulo Meu Destino, uma vez que estarão presentes
centenas de agente de viagens do Brasil e América Latina.
Sra. Viviane Abrahão, concordou e informou que no Carnaval 2008 haverá,
além das arquibancadas, um camarote especial para os turistas.
Sr. Fábio Ionescu, questionou quando começarão os ensaios para que se possa
oferecer aos turistas e sugeriu que se comece a divulgar o carnaval o quanto
antes, com eventos por toda a cidade.
Sr. Carlos Tomé, respondeu que atualmente as escolas estão trabalhando o
samba enredo, mas que da mesma maneira se podem visitar as quadras. Sugeriu
que se faça um contato prévio com as escolas para que elas se preparem para
receber bem esses turistas, e colocou a Liga à disposição para informações sobre
horários e locais.
Sr. Kaxitu Campos, informou que a UESP pode intermediar as visitas em suas
entidades relacionadas. Lembrou também que os ensaios técnicos realizados no
Sambódromo se constituem em um excelente produto para os turistas.
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Sra. Luciane Leite, deu início a apresentação do Plano de Turismo Municipal –
PLATUM 2007-2010, o qual foi enviado antecipadamente aos Srs. Conselheiros
para apreciação e julgamento. Apresentou um diagnóstico da situação atual,
metas e macro-programas, a saber: 1- Estruturação da Oferta Turística; 2Integração da Cadeia Produtiva do Turismo; 3- Marketing e Promoção Turística;
4- Pesquisa e Informação Turística; 5- Gestão do Plano e Relacionamento
Institucional.
Sra. Madalena Maria Baccarat da Silva, informou que a Secretaria Municipal
de Planejamento – SEMPLA não tem condições de aprovar imediatamente os
valores apresentados no PLATUM sem um estudo mais aprofundado sobre a
origem das verbas, públicas e/ou privadas e do impacto econômico causado e
absteve-se da aprovação dessa parte do PLATUM.
Sra. Lygia Martinelli, elogiou o Plano e externou a preocupação dos guias de
turismo acerca do programa Pró-Jovem, o qual afirmou que o Ministério do
Turismo e o Ministério do Trabalho estão contra a proposta, por não considerá-la
de acordo com a legislação vigente.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu e, em não havendo outras colocações,
declarou aprovado o PLATUM 2007-2010. A seguir solicitou ao Sr. Paulo Hartmann
apresentar o Mobilefest.
Sr. Paulo Hartmann, explicou que a segunda edição do Festival Internacional de
Arte e Criatividade Móvel – Mobilefest 2007 contará com Seminário Internacional,
Mostra Expositiva, Prêmio Mobilefest, Pitch para Desenvolvedores de Games,
Ciclos em Universidades e Ação de Meio Ambiente. O foco do Seminário
Internacional nesta edição é: “Como o celular e as tecnologias móveis podem
contribuir com o meio ambiente”, e receberá especialistas do mundo todo, dentre
eles o Sr. Christian Nold, que trabalhará o mapa de sensações – Bio Mapping, da
cidade de São Paulo. O evento conta com o apoio do SESC, que abrigará o evento
em sua unidade da Av. Paulista no mês de novembro.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu e ofereceu o apoio da SPTURIS na
divulgação do evento. A seguir, comentou a demanda da imprensa sobre uma
avaliação quanto aos impactos da tragédia do vôo 3054 no setor do turismo e
considerou precipitadas as primeiras colocações que previam uma queda de 40%
no setor, pois cidades que têm no turismo de negócios o seu carro-chefe são as
que menos sofrem com fatos como esse, diferentemente dos destinos de lazer
que rapidamente são substituídos.
Sr. Jorge Alves de Souza, disse que o planejamento para a participação em
uma feira é muito longo e que o máximo de impacto observado foi a ausência de
alguns decisores ou um menor número de representantes de uma mesma
empresa. Porém, uma empresa que irá expor e os compradores não deixam de
vir.
Sr. Michel Gorski, disse que o momento é de incentivar atitudes positivas na
cidade com o objetivo de que os próprios paulistanos a valorizem mais, buscando
assim amenizar o momento doloroso pelo qual a cidade está passando.
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Sr. José Roberto Sadek, lembrou que a cidade já demonstrou um grande poder
de reação à época da segunda edição da Virada Cultural que aconteceu dias
depois da onda de ataques criminosos, e que ninguém previa uma reação tão
positiva, intensa e pacífica como daquela vez.
Sr. José Américo Dias da Rocha, informou que entre os dias 07 e 10 de agosto
acontecerá o Congresso Nacional da ABRASEL na cidade de Manaus. Anunciou a
parceria da entidade com o SEBRAE no projeto “Negócios com Sabor”, que visa
capacitar micros e pequenos empresários de restaurantes self-service.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, informou que o 3º Encontro São Paulo Meu Destino
irá acontecer entre os dias 10 e 12 de agosto e convidou a todos para o evento.
Agradeceu aos Srs. Conselheiros presentes, encerrando a reunião às 21h45’. Para
constar eu, Luis Roberto Pascuzzi, lavrei a presente ata que, se aprovada, será
assinada pelos Senhores Conselheiros.
São Paulo, 01 de agosto de 2007.
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