CLIX SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(02 de outubro de 2007)
Reunião realizada dia 02 de outubro 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
ao Sr. Carlos Takahashi, representante da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer
e Recreação – SEME, e colocou a ata da última reunião sob aprovação.
Sra. Madalena Maria Baccarat da Silva, informou que em relação aos valores
demonstrados no Plano Municipal de Turismo – PLATUM 2007-2010 apresentado
na última reunião, a Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA não tem
condições de aprovar imediatamente tais valores sem um estudo mais
aprofundado sobre a origem das verbas, públicas e/ou privadas e do impacto
econômico causado e que, portanto, gostaria de deixar registrada a abstenção da
SEMPLA quanto à aprovação dessa parte do PLATUM.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, questionou os Srs. Conselheiros e, em não havendo
objeções, declarou a ata aprovada com a devida retificação solicitada. A seguir
solicitou aos Srs. Armando Arruda Pereira de Campos Mello e Jorge Alves de
Souza darem início a apresentação do Panorama das Feiras Brasileiras em 2008.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello, iniciou apresentando a União
Brasileira dos Promotores de Feiras e Eventos – UBRAFE, entidade constituída por
32 empresas organizadoras e promotoras de feiras, que representam 80% do
mercado brasileiro, 10 empresas de infra-estrutura, montagem, serviços e
logística, e 4 pavilhões que ofertam um espaço disponível de 238 mil m2 diários
para feiras. Atualmente as feiras apresentam empresas de todos os portes,
demandando um volume de atuação comercial maior e mais eficiente. Mais de 32
mil empresas participam de feiras, com a participação de 5,1 milhões de pessoas.
É um mercado que cresceu 210% nos últimos 17 anos e a cidade de São Paulo
representa 75% desse mercado, gerando R$ 2,4 bilhões de receita/ano. Das 114
feiras de negócios listadas entre os associados da UBRAFE no Brasil, 80 se
realizam em São Paulo. Para o ano de 2008 se prevê a participação de 5,1
milhões de visitantes em 2.250.000 m2 de área locada no Brasil, sendo 1.950.000
m2 em São Paulo.
Sr. Jorge Alves de Souza, informou que as feiras são um ponto de encontro de
fornecedores e compradores e nas feiras se observa as tendências do mercado.
Demonstrou toda a cadeia produtiva que um pavilhão de exposições movimenta,
desde os serviços do próprio equipamento até a geração de desenvolvimento,
riqueza, renda e impostos, passando por logística, hospedagem alimentação e
outros.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu e lembrou que o setor é o principal
responsável pelas altas taxas de ocupação na hotelaria paulistana, uma vez que
nem mesmo a crise do setor aéreo conseguiu baixar esses números. A seguir,
solicitou ao Sr. Edsom Ortega apresentar o Plano da Orla da Guarapiranga.
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Sr. Edsom Ortega, informou que o Plano da Orla da Guarapiranga faz parte da
Operação Defesa das Águas, um projeto articulado pelos governos do Estado e
Município de São Paulo, onde o objetivo inicial era somente o controle e
fiscalização das áreas de mananciais, e atualmente o formato do projeto se
estende para o desenvolvimento sustentável dessas regiões. O Plano busca:
resgatar a vocação da região para o esporte, lazer e turismo, incentivando o
desenvolvimento dos esportes náuticos, implantação de rede hoteleira e formação
de parcerias com os clubes da orla; recuperar a orla da represa, implantando
parques e praias através da ocupação ordenada da orla; recuperação ambiental
da Guarapiranga, com a limpeza continuada da represa e da orla, e a despoluição
de sete córregos afluentes da represa; e revitalização da Av. Robert Kennedy,
incluindo desde obras de urbanização até a alteração do nome, voltando a ser
Avenida Atlântica. Outros projetos também estão contemplados, como a
implantação do Centro Olímpico de Vela, áreas de pesca, áreas para vôlei de
praia, píers e outros. Finalizou dizendo que o Plano da Orla da Guarapiranga deve
se alinhavar aos planos de turismo de Parelheiros e das APAs Bororé-Colônia e
Capivari-Monos, em parceria com os respectivos Conselhos e a São Paulo
Turismo.
Sr. Valdir Ferreira, subprefeito da Capela do Socorro, lembrou que nos anos 40
e 50 a Guarapiranga era o mais importante espaço turístico e de lazer da cidade
de São Paulo.
Sr. José Américo Dias da Rocha, acredita que a represa não comporta esportes
náuticos de motor e sugeriu que sejam permitidos apenas os esportes de vela.
Sr. Carlos Takahashi, informou que no próximo dia 07 será lançado o projeto
Revelar na Guarapiranga, que visa estimular a prática de vela pelas crianças na
represa.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello, sugere a implantação de
ciclovias e que a Central de Informação Turística prevista no projeto funcione
como um posto avançado da APA Capivari-Monos.
Sr. Maurício Costa, sugere trabalhar o artesanato, inclusive dos povos indígenas
da região de Parelheiros.
Sra. Eneida Heck, solicitou maiores esclarecimentos acerca das ações de
reurbanização contempladas no projeto.
Sr. Edsom Ortega, respondeu que as ações de reurbanização se referem à
remoção, transferência ou assentamento de favelas localizadas próximas a alguns
córregos da região.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu e apresentou uma reportagem recém
exibida no SPTV 2ª edição da TV Globo sobre o turismo no mês de outubro na
cidade de São Paulo. A seguir, solicitou ao Sr. Luiz Sales dar início à apresentação
do Mercado das Flores.
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Sr. Luiz Sales, iniciou lembrando que o projeto do Mercado das Flores já havia
sido apresentado a este Conselho. Informou que o processo licitatório já foi
encerrado e espera-se a assinatura do contrato nos próximos dias. A partir da
assinatura, a previsão é de 305 dias até a inauguração. Apresentou um vídeo
ilustrativo do local e passou a palavra ao Sr. Henrique Cambiaghi, arquiteto
responsável pelo projeto.
Sr. Henrique Cambiaghi, apresentou a concepção arquitetônica do Mercado das
Flores, contemplando os acessos, estacionamentos, espaços internos e idéias de
utilização do espaço que vão além do comércio de flores, desde as áreas de
alimentação até espaços para encontros, cursos e eventos. Explicou que o
Mercado das Flores terá uma área construída de aproximadamente 19 mil metros
quadrados, com 310 lojas e 1650 vagas de estacionamento para carros, motos e
caminhões.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello, questionou se está prevista a
instalação de uma Central de Informação Turística – CIT no local.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, respondeu que o ideal é que uma CIT seja custeada
pelos interessados da iniciativa privada e que a São Paulo Turismo fique
responsável pelo abastecimento de materiais informativos, capacitação e
treinamento dos atendentes.
Sr. Roberto Belleza, solicitou que a acessibilidade seja contemplada no projeto
do Mercado das Flores. A seguir, informou alguns dados dos III Jogos Mundiais de
Cegos. Participaram cerca de 2 mil pessoas entre atletas, delegados e árbitros
representando 60 países. Os Jogos foram classificatórios para as Paraolimpíadas
de Pequim em 2008 e foram batidos 24 recordes mundiais. Disse ainda que os
dirigentes estrangeiros ficaram com uma ótima impressão da cidade e da
organização do evento, o que capacita a cidade para futuros eventos
internacionais.
Sr. Aluysio Simões de Campos Filho, informou que o termo de referência e o
projeto funcional do Programa de Orientação do Tráfego – POT Turismo estão em
fase final de elaboração para serem entregues a São Paulo Turismo.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu aos Srs. Conselheiros presentes,
encerrando a reunião às 21h15’. Para constar eu, Luis Roberto Pascuzzi, lavrei a
presente ata que, se aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros.
São Paulo, 02 de outubro de 2007.
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