CLXIV SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(29 de outubro de 2008)
Reunião realizada dia 29 de outubro de 2008 às 10h00’, no Auditório do Museu do
Futebol, 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 à diretoria do Museu do
Futebol pela cessão do espaço para e reunião do COMTUR. A seguir, passou a
palavra ao Sr. Leonel Kaz, curador do Museu do Futebol.
Sr. Leonel Kaz, deu boas vindas a todos e informou que o Museu do Futebol já
recebeu mais de 25 mil visitantes em apenas 21 dias de funcionamento. O Museu
ocupa uma área de sete mil metros quadrados e foi pensado para satisfazer não
somente os apaixonados pelo esporte como todo o tipo de público. Com o Museu,
a cidade de São Paulo passa a ter mais um atrativo singular, em nível nacional e
internacional. Por fim, ressaltou todo o trabalho realizado quanto à acessibilidade,
onde o Museu conta com elevadores, piso tátil, áudio guia, dentre outras
facilidades para o público com deficiência.
Sr. Tasso Gadzanis, agradeceu e colocou a ata da CLXIII Sessão Ordinária do
Comtur sob aprovação onde, não havendo manifestação contrária, declarou
aprovada. A seguir, solicitou ao Sr. Guilherme Rodrigues Alves apresentar a
Parada do Dia das Crianças.
Sr. Guilherme Rodrigues Alves, iniciou apresentando alguns números da
Parada do Dia das Crianças realizada no último dia 12 de outubro: foram mais de
mil participantes em trinta alas, como policiais, bombeiros, esportistas, bandas,
fanfarras e os balões gigantes. O evento contou com a presença de mais de cinco
mil espectadores e aconteceu na Av. Prof. Vicente Rao, local que apresenta
condições satisfatórias para um evento desse porte. O objetivo da Parada é
resgatar o sentimento e a vontade das famílias em se reunir na rua e tem como
inspiração a Parada de Ação de Graças de Nova Iorque. O evento é uma
oportunidade para que clubes, entidades, oficinas de teatro, fanfarras, dentre
outros, tenham espaço para se apresentarem, além de um trabalho de
conscientização social e ambiental, com doação de brinquedos, reciclagem de lixo
e neutralização de carbono. A Parada contou com o apoio da Subprefeitura de
Santo Amaro e o aval da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana – CPPU. O
intuito é congregar o maior número possível de colaboradores, seja do poder
público, seja da iniciativa privada, para que o evento se torne maior a cada ano.
Sr. Waldir Martinez, sugeriu que o evento se expanda para todas as regiões da
cidade.
Sr. Guilherme Rodrigues Alves, respondeu que essa foi somente a primeira
edição do evento e que as condições financeiras ainda não permitem essa
expansão sugerida.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello, comparou o evento às Ruas de
Lazer, sugerindo que esse projeto fosse retomado.
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Sr. Roberto Belleza, questionou sobre a acessibilidade no evento e a
participação de pessoas com deficiência. Colocou a Secretaria Municipal da Pessoa
com Deficiência e Mobilidade Reduzida – SMPED à disposição.
Sr. Guilherme Rodrigues Alves, agradeceu e respondeu que no dia do evento
havia uma área especialmente reservada à pessoa com deficiência e que, apesar
dos esforços, não se conseguiu trazer os atletas paraolímpicos brasileiros para
participarem da Parada.
Sr. Toni Sando, acredita que o evento deva ser focado em um único local,
acessível a todas as regiões da cidade, e que todos os esforços devem ser
concentrados em um só grande evento.
Sr. Tasso Gadzanis, agradeceu e passou a palavra ao Sr. Demétrio Hossne,
ouvidor da SPTuris.
Sr. Demétrio Hossne, sugeriu que seja expedido, através do COMTUR, um ofício
dirigido à Secretaria Estadual de Segurança Pública propondo a criação de mais
uma Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista - DEATUR, nas
dependências do Parque Anhembi, onde já existe um posto avançado da DEATUR,
o que proporcionaria um aumento dos recursos materiais e humanos.
Sr. Toni Sando, sugeriu que a solicitação contemple também a criação de uma
delegacia na zona sul para atender a grande demanda turística daquela região.
Sr. Domingos Chiappetta, sugeriu que o sistema de rádio-comunicação entre os
hotéis e a DEATUR seja retomado, assim como a ronda turística, e colocou-se à
disposição para o que for necessário.
Sra. Demétrio Hossne, respondeu que o serviço de ronda turística foi recriado,
mas ainda não conta com os recursos humanos e materiais que havia
anteriormente, recursos esses que a propositura busca alcançar.
Sr. Tasso Gadzanis, colocou a proposta de solicitação de duas delegacias sob
aprovação onde, não havendo manifestação contrária, declarou aprovada. A
seguir, abriu a palavra aos Srs. Conselheiros.
Sr. Geraldo Nunes, agradeceu o empenho da SPTuris em atender sua solicitação
de instalação de vagas especiais para pessoas com deficiência próximas ao Palácio
das Convenções do Anhembi. Mencionou que o auditório da presente reunião
ainda necessita de algumas adaptações quanto à acessibilidade. Informou que o
programa São Paulo de Todos os Tempos, apresentado pela Rede Eldorado de
Rádio, passa a se chamar Brasil em Todos os Tempos e, sob seu comando,
difundirá em rede nacional o turismo que tem São Paulo como ponto de partida,
em programas que falam de pacotes de viagens inusitados e diferenciados.
Convidou a todos para prestigiarem esse importante meio de comunicação que é
o rádio, e informou que o programa vai ao ar aos sábados às 23h00’ e aos
domingos, às 06h00’ e às 12h00’ na Rádio Eldorado AM de São Paulo.
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Sr. Toni Sando, solicitou que sejam confeccionadas novas carteiras de
identificação dos membros do COMTUR.
Sr. Maurício Costa, sugeriu que se proponha junto ao Metrô um esquema
especial de sinalização dedicado aos eventos da cidade, sobretudo quando se
oferece transporte desde as estações até os pavilhões. Comentou que, quando um
promotor oferece transporte desde o Metrô ao Centro de Exposições Imigrantes,
não existe próxima à estação de Metrô uma área para que as vans possam
esperar os usuários, o que causa muita confusão e transtorno, pois as vans têm
que estacionar longe e não existe sinalização indicativa.
Sra. Aline Delmanto, informou que, por solicitação da UBRAFE, já existe um
processo de sinalização aos eventos nas estações do Metrô, onde o projeto-piloto
será a sinalização do Salão do Automóvel na estação Tietê, e a intenção é que,
em 2009, os demais eventos da cidade sejam sinalizados em diversas outras
estações. Já o tema do estacionamento para as vans deve ser discutido junto à
CET.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello, comentou da dificuldade em
conseguir junto à Companhia do Metropolitano de São Paulo que esse processo de
sinalização fosse realizado. Acredita que a mesma resistência será encontrada
com a CET, pois as instituições têm dificuldade em entender que os fluxos das
feiras não ocorrem nos horários de pico e não são responsáveis pela superlotação
do Metrô nem pelo trânsito da cidade. Pelo contrário, a oferta de serviços de
transporte coletivo até os centros de eventos ajuda a amenizar o problema e a
logística dos fluxos dos eventos na cidade deve ser discutida entre os agentes
interessados.
Sr. Paulo José Monteiro da Silva, informa que a DEATUR está à disposição para
registrar qualquer ocorrência que for necessária, na Rua da Consolação, 247 –
telefone 3151-4167 e e-mail 1delegaciadeatur@gmail.com.
Sr. Tasso Gadzanis, agradeceu aos Srs. Conselheiros presentes, encerrando a
reunião às 11h15’. Convidou os presentes a visitarem as instalações do Museu do
Futebol, acompanhados pelos educadores da instituição. Para constar eu, Luis
Roberto Pascuzzi, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
Senhores Conselheiros.
São Paulo, 29 de outubro de 2008.
Vice-Presidente

Tasso Gadzanis

Titulares
ABEOC
ABRACCEF
ABRAJET
ABRASEL
ANSEDITUR
Ass. Paulista Viva
Ass. Viva o Centro

José Eduardo de S. Rodrigues
Ana Luisa Diniz Cintra
Waldir Martinez
José Américo Dias da Rocha
Marco Antônio Castello Branco
Marly Lemos
Marco Antônio R. de Almeida
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DEATUR
DSV
SEMPLA (1)
SEMPLA (2)
SGM (3)
SINDIHOSPEDAGEM
SINDIPROM
SMC (1)
SMC (2)
SMPED

Paulo José Monteiro da Silva
Victor da Costa
Luiz Laurent Bloch
Madalena Mª Baccarat da Silva
Evaldo Luiz David
Nelson Baeta Neves
Armando Arruda P. de C. Mello
José Roberto N. Sadek
Paulo Rodrigues
Roberto Belleza

Suplentes
ABRAJET
DEATUR
SGM (2)
SINHORES
SPC&VB
SPTURIS

Vininha de Moraes
Patrícia Escórcio C. de Souza
Marlene Popin Velardo
Domingos Chiappetta
Toni Sando
Aline Delmanto

Membros Convidados
Geraldo Nunes
Maurício de Lima Costa
Michel Gorski

Rádio Eldorado
Clube da Pizza Amiga
Barbieri & Gorski Arquitetos Ass.

Participantes
Demétrio Hossne
Guilherme R. Alves
Kelly Morette
Leonel Kaz
Lucia Regina
Luis Roberto Pascuzzi
Luiz Sales
Pedro Sotero
Rodrigo Capelo Nunes
Vanessa Licori

SPTURIS
Mondo Entretenimento
ASSOCITUR
Museu do Futebol
SPTURIS
SPTURIS
SPTURIS
SPTURIS
Gabinete Ver. Antônio Goulart
UNIP
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