CLX SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(27 de novembro de 2007)
Reunião realizada dia 27 de novembro de 2007 às 19h30’, no Salão de Atos
Tiradentes do Memorial da América Latina, 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, cumprimentou a todos e agradeceu a Fundação
Memorial da América Latina pela cessão do espaço, na pessoa de seu diretorpresidente Sr. Fernando Leça e dos srs. diretores Sérgio Jacomini, Fernando
Calvozo e Adolpho Melfi. Colocou a ata da CLIX Sessão Ordinária do COMTUR sob
aprovação onde, não havendo manifestação contrária, declarou aprovada.
Sr. Fernando Leça, deu boas vindas a todos ao Memorial da América Latina,
explicando a importância de se realizar uma reunião do COMTUR no local para que
o mercado turístico o conheça melhor e contribua com a visitação e divulgação,
incluindo-o nos circuitos turísticos do receptivo da cidade e informando quando da
visita de grupos para que o Memorial se prepare para melhor recebê-los.
Informou que no último ano aproximadamente 683 mil pessoas visitaram o
Memorial, seja para conhecer sua arquitetura, seja para conhecer o Pavilhão da
Criatividade, com o Museu de Arte Popular da América Latina, consultar o acervo
da biblioteca ou participar dos eventos musicais no auditório. Informou que os
espaços podem ser locados e colocou a Fundação Memorial da América Latina à
disposição dos presentes. A seguir exibiu um vídeo institucional da Fundação
Memorial da América Latina.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu e lembrou
Turismetrô contempla o Memorial. A seguir passou
Vereador Antônio Goulart, integrante da Comissão
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e
Municipal de São Paulo.

que um dos roteiros do
a palavra ao Exmo. Sr.
Permanente de Trânsito,
Gastronomia da Câmara

Vereador Antônio Goulart, cumprimentou os presentes dizendo ser um
entusiasta do turismo. Lembrou que há tempos foi criada na Câmara Municipal de
São Paulo a Comissão Extraordinária Permanente de Apoio ao Desenvolvimento
do Turismo, Lazer e Gastronomia, atualmente Comissão Permanente de Trânsito,
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia e convidou os
presentes para a entrega do X Troféu São Paulo Capital Mundial da Gastronomia a
ser realizada no dia 03.12.2007. Informou que a partir das ações do Natal
Iluminado e, para que as ações abranjam toda a cidade, foi pensado o Projeto de
Lei Nº 737/07 – “São Paulo Capital do Natal”. Disse ainda que o conhecimento
teórico e técnico dos membros deste Conselho pode enriquecer ainda mais a
proposta. A seguir solicitou a Sra. Nazeli Cabral dar início a apresentação.
Sra. Nazeli Cabral, iniciou a apresentação do Projeto de Lei Nº 737/2007, que
pretende instituir o programa “São Paulo - Capital do Natal”, com o objetivo de
comemorar o Natal e as festas de fim de ano e fomentar o turismo na cidade.
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Demonstrou alguns números do turismo e da infra-estrutura paulistana que
indicam que o contexto atual é propício para a implantação do projeto. O projeto
prevê a possibilidade de desenvolvimento de parcerias e convênios, e dentre as
atividades estão previstas: promover, eleger e alternar “Ruas de Natal” em cada
uma das subprefeituras; promover concurso de melhor ornamentação; promover
atividades comerciais, culturais e artísticas em locais públicos ou privados;
promover pacotes especiais e descontos aos turistas que visitarem a cidade no
mês de dezembro; criação e distribuição do “Cartão de Compras e Serviços São
Paulo - Capital do Natal”; promoção de Ceia Natalina para a população de rua na
semana do Natal, em local circunscrito no âmbito de cada uma das
subprefeituras. Disse que, além dos logradouros centrais, a proposta preocupa-se
em promover a ornamentação de toda a cidade.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello, parabenizou pelo Projeto de
Lei dizendo que ele vem somar e apoiar legalmente os esforços da SPTURIS no
Natal Iluminado. Disse que a regulamentação da Lei deve deixar clara a
possibilidade e a flexibilidade para a ampliação das parcerias para as ações.
Quanto aos concursos, sugeriu que eles também sejam realizados no âmbito de
cada subprefeitura, fomentando a união dentro das comunidades.
Sr. Márcio Brugnera, presidente da Associação Empresarial da Região Sul –
AESUL apóia totalmente o Projeto de Lei e informou que diversos pontos da Zona
Sul serão iluminados para o Natal, em uma parceria entre a Associação Comercial
de São Paulo e a AESUL.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu e solicitou à Sra. Raquel Verdenacci,
Diretora de Eventos da SPTURIS, apresentar o Natal Iluminado.
Sra. Raquel Verdenacci, iniciou dizendo que o Projeto de Lei apresentado é
bastante oportuno e alinhado com as ações do Natal Iluminado 2007, uma
parceria entre Prefeitura da Cidade de São Paulo, Associação Comercial de São
Paulo, São Paulo Turismo e Banco Santander. A programação do Natal Iluminado
contempla as seguintes ações: Fonte Multimídia do Parque do Ibirapuera, Árvore
de Natal com 65 metros de altura, Concerto de Natal, Feira da Natividade,
Roteiros Turísticos do Natal Iluminado, concurso de fachadas e iluminação de
ruas, que prestigia as vias de maior circulação da cidade, com iluminação de
árvores, pontes, viadutos e passarelas e instalação de árvores e estrelas em
postes.
Sra. Luciane Leite, complementou informando que os Roteiros Natalinos
acontecerão de 08 a 23 de dezembro com saídas ás 19h30’ no Viaduto do Chá,
em frente à Prefeitura. Maiores informações podem ser encontradas em
www.cidadedesaopaulo.com/natal.
Sr. Fábio Ionescu, sugeriu que se trabalhassem os meses de dezembro a
fevereiro, considerados de baixa temporada para o turismo paulistano, de uma
forma consolidada para que os turistas permaneçam mais tempo na cidade.
Informou que a ocupação hoteleira do mês de novembro atingiu índices muito
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elevados, principalmente levando-se em conta que o mês teve três feriados.
Aproveitou para informar que foi nomeado Diretor de Comunicação e Marketing
da FIESP e colocou-se à disposição.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, respondeu que, com o Carnaval acontecendo no
começo de fevereiro e os grandes eventos do mês de janeiro como a Couromoda,
São Paulo Fashion Week e CIOSP, o problema de baixa estação fica amenizado.
Sra. Raquel Verdenacci, informou, ainda, que estão previstos para o dia 19 de
janeiro os Jogos de Verão, um grande evento onde o tema será a água.
Sr. Jorge Miguel dos Santos, informou sobre o problema que está ocorrendo
em relação à proibição de circulação dos ônibus fretados em algumas avenidas e
corredores importantes da cidade. A justificativa da proibição está centrada na
capacidade do corredor e na baixa velocidade média. O que se discute não é o
acerto ou não da medida, entretanto, todas as medidas de restrição de circulação
têm suas exceções, e a mais comum é quando tratar-se de turismo. Neste caso é
necessária uma autorização específica, prevista desde 2003, mas que ainda não
foi disponibilizada por nenhum órgão regulamentador. Ou seja, a autorização
especial chega até a ser prevista, mas não há quem a emita.
Sr. Carlos Silvério, endossou as palavras e disse que é um contra-senso
trabalhar-se tanto para trazer turistas para a cidade e estes sofrerem tantas
restrições para locomoverem-se e visitarem os atrativos. Deve-se pensar na
movimentação dos turistas dentro da cidade, inclusive o acesso aos atrativos, e
todos os órgãos envolvidos devem trabalhar integrados, percebendo os entraves
do dia-a-dia de uma forma técnica para viabilizar essa movimentação e os turistas
voltarem para casa satisfeitos.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, solicitou aos interessados preparar um pedido formal
para ser encaminhado aos responsáveis. Sugeriu que seja feita alguma forma de
credenciamento e autorização dos veículos turísticos.
Sr. José Roberto Sadek, disse que tecnicamente é difícil para os agentes de
trânsito fazer a distinção entre ônibus fretados para transporte de passageiros ou
funcionários de empresas e ônibus fretados para turistas, pois muitas vezes o
mesmo veículo é utilizado para os dois serviços. Sugeriu levar o problema aos
responsáveis juntamente com sugestões e propostas claras previamente
discutidas.
Sra. Vininha de Moraes, anunciou um novo espaço no rádio, o programa “Com
Você – Vininha de Moraes”, diariamente das 10h00’ às 12h00’ na Rádio da Cidade
AM 1370 kHz e convidou a todos para participar do programa e colaborar com as
pautas.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, distribuiu um CD contendo as pesquisas realizadas
no segundo semestre de 2007 pela Coordenadoria de Informação e Pesquisa da
SPTURIS. Agradeceu aos Srs. Conselheiros presentes, e a Fundação Memorial da
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América Latina, 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, 27 de novembro de 2007.
Presidente
Secretária Executiva

Caio Luiz de Carvalho
Luciane Leite
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