CLXXV SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(01 de março de 2011)
Reunião realizada dia 01 de março de 2011 às 10h30’, na Sala 4 do Palácio
das Convenções do Anhembi, sob a presidência do Sr. Luiz Sales e com a
presença dos Senhores Conselheiros relacionados no final desta ata.
Sr. Luiz Sales agradeceu a presença de todos e declarou um minuto de
silêncio pelo falecimento Conselheiro Domingos Chiappetta, ocorrido no dia
07 de janeiro. A seguir colocou a ata da CLXXIV Sessão Ordinária do Comtur
sob aprovação onde, não havendo manifestação contrária, declarou
aprovada. Apresentou um vídeo da Fábrica dos Sonhos, um equipamento que
congregará as escolas de samba em um mesmo espaço, garantindo melhores
condições de trabalho e, consequentemente, uma melhor qualidade nos
desfiles, transformando-se em um novo ponto turístico da cidade. Destacou o
lançamento do Censo do Samba, um trabalho inédito realizado pela SPTuris
que identificou e mapeou o universo do samba na cidade de São Paulo.
Quanto à Copa do Mundo, informou que a cidade é candidata a receber o
centro de imprensa internacional – IBC, juntamente com Brasília e Rio de
Janeiro; não existem novas notícias acerca de estádios.
A seguir, iniciou a prestação de contas do FUTUR do ano de 2010.
Os recursos trabalhados foram de R$ 380.952,38 (trezentos e oitenta mil
novecentos e cinqüenta dois reais e trinta e oito centavos) referentes à
liberação de verba do FUTUR 2010 de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais) e descontados os 5% de taxa de administração; R$ 76.190,48
(setenta e seis mil cento e noventa reais e quarenta e oito centavos)
referentes à liberação de verba para a formatação de roteiros turísticos
temáticos, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e descontados os
5% de taxa de administração; R$ 389.725,87 (trezentos e oitenta e nove
mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos) referentes ao
saldo remanescente do ano de 2009, saldo este utilizado em ações iniciadas
em 2009 com pagamento previsto para o ano de 2010; e R$ 207.868,33
(duzentos e sete mil oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e três
centavos) referentes à outros créditos e saldos. Os investimentos foram
divididos em Promoção Turística (participação em feiras e eventos
nacionais e internacionais, visitas de capacitação, fam tours e divulgação da
cidade), totalizando R$ 311.127,75 trezentos e onze mil cento e setenta e
vinte e sete reais e setenta e cinco centavos); Planejamento Turístico
(desenvolvimento
de
produtos,
estruturação
da
oferta
turística,
relacionamento institucional, ações pontuais em convênios e projetos
turísticos), totalizando R$ 227.264,81 (duzentos e vinte e sete mil duzentos
e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos); Observatório do
Turismo (pesquisa “Mercado de Trabalho do Turismo na Cidade de São
Paulo”, publicações, pesquisas pontuais em eventos e elaboração do Platum),
totalizando R$ 292.510,70 (duzentos e noventa e dois mil quinhentos e dez
reais e setenta centavos); e Suporte ao Turismo (impressões de materiais
promocionais, traduções, reuniões e material de apoio), totalizando R$
46.065,91 (quarenta e seis mil sessenta e cinco reais e noventa e um
centavos). O total dos investimentos realizados e pagos foi de R$
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876.969,17 (oitocentos e setenta e seis mil novecentos e sessenta e nove
reais e dezessete centavos), restando um saldo de R$ 177.767,89 (cento e
setenta e sete mil setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove
centavos), composto por R$ 35.541,09 (trinta e cinco mil quinhentos e
quarenta e um reais e nove centavos) referentes à verba do FUTUR 2010;
R$ 66.036,32 (sessenta e seis mil trinta e seis reais e trinta e dois
centavos) referentes a outros créditos e saldos eventuais, que será utilizado
em ações iniciadas no ano de 2010 com pagamento previsto para o ano de
2011; e R$ 76.190,48 (setenta e seis mil cento e noventa reais e quarenta
e oito centavos) referentes à Formatação de Roteiros Turísticos Temáticos.
Em seguida, iniciou a apresentação do Plano de Aplicação do FUTUR para
o ano de 2011. O orçamento do Futur para o ano de 2011 é de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais); o valor bruto inclui 5% de taxa
administrativa, restando um saldo disponível para utilização de R$
476.190,48 (quatrocentos e setenta e seis mil cento e noventa reais e
quarenta e oito centavos), que serão investidos Promoção Turística,
totalizando R$ 284.190,48; Informação e Pesquisa, totalizando R$
95.000,00; Planejamento Turístico, totalizando R$ 57.000,00; e Manutenção
do Platum, totalizando R$ 40.000,00. O orçamento ainda dedica R$
100.000,00 para serem investidos em Formatação de Roteiros turísticos
Temáticos onde, excluindo-se a taxa de administração de 5%, totaliza-se um
recurso líquido de R$ 95.238,10.
Finalizou informando que, apesar da redução dos valores do FUTUR, vários
projetos estão sendo realizados através de contratos, como a criação e
manutenção das CITs, Guia Turístico de Transportes, Sinalização Viária e
Rodoviária, e Qualificação Profissional. Em não havendo manifestação
contrária, declarou aprovada a prestação de contas do FUTUR 2010 e plano
de aplicação do FUTUR 2011. A seguir informou que está deixando a
Diretoria de Turismo e Entretenimento e, consequentemente a Secretaria
Executiva do Comtur, para assumir a Diretoria de Ações Estratégicas e
Comunicação. Informou, ainda, que retomará as funções de Diretora de
Turismo e Entretenimento da SPTuris e Secretária Executiva do Comtur a
Sra. Luciane Leite, para quem passou a palavra.
Sra. Luciane Leite disse que é uma honra assumir novamente as funções
na SPTuris e no Comtur, após um ano de muito trabalho e experiência à
frente da Tur SP.
Sr. Luiz Sales agradeceu e solicitou à Sra. Beatriz Lage apresentar os
resultados da pesquisa no evento São Paulo Fashion Week.
Sra. Beatriz Lage informou que a pesquisa abordou quatro grupos
envolvidos no evento, a saber: jornalistas, estilistas, organizadores e público
geral. Apresentou a metodologia e os principais resultados obtidos,
destacando a distribuição geográfica dos turistas pela cidade e a
permanência de sete dias. Informou que os resultados estarão disponíveis
em um boletim especial a ser elaborado pelo Observatório do Turismo.
Agradeceu e colocou-se à disposição.
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Sr. Luiz Sales agradeceu e solicitou ao Sr. Paulo Amorim apresentar o
status do Grupo Gestor dos 65 Destinos Indutores.
Sr. Paulo Amorim informou que o objetivo do grupo de trabalho é
desenvolver ações de impacto que aumentem os índices de competitividade
do destino São Paulo. Na semana anterior ocorreu um workshop promovido
pelo Ministério do Turismo através do Instituto Marca Brasil, com foco em
liderança e coaching. Os próximos passos são: inserção dos projetos no
sistema próprio do projeto-SG 65, mais uma etapa do workshop, além das
reuniões periódicas.
Sr. Luiz Sales agradeceu e informou que o Solar da Marquesa de Santos e a
Casa Número 1 irão reabrir proximamente, e todo o conjunto receberá
iluminação especial.
Sr. Paulo Rodrigues complementou dizendo que a Secretaria Municipal de
Cultura entregou recentemente a Biblioteca Mário de Andrade totalmente
restaurada, e para a metade do ano está prevista a entrega do Theatro
Municipal restaurado. O empenho da SMC e seus parceiros na requalificação
do Centro está diretamente integrado ao turismo.
Sr. Luiz Sales agradeceu e disse que as parcerias com a SMC sempre
enriquecem o produto, e a cidade está retomando o Centro para fins de
lazer. A seguir abriu a palavra aos Srs. Conselheiros.
Sra. Vera Lúcia Dias apresentou-se, juntamente com o Sr. Juan Carlos
Villegas Miranda, como novos representantes do Sindegtur.
Sra. Mariana Morato apresentou-se como nova representante da Tur-SP e
colocou-se à disposição.
Sra. Márcia Vairoletti apresentou-se como representante do Comitê
Interestadual de Prevenção e Enfrentamento do Tráfico de Pessoas. Solicitou
que o tema fosse abordado permanentemente no Conselho e que as
entidades realizem um trabalho integrado.
Sra. Elenice Zaparoli registrou a preocupação do SPCVB e seus associados
quanto à Portaria 18/11 – DSV/SMT, que institui uma nova mecânica de
autorização para circulação dentro da Zona de Máxima Restrição de
Fretamento.
Sra. Aline Delmanto disse que a SPTuris está em contato com os
responsáveis para que os procedimentos a serem adotados sejam adequados
à realidade do turismo e se encontre a melhor solução para atender ao
segmento.
Sr. Fábio Ionescu listou uma série de sugestões, a saber: ação do São
Paulo Meu Destino durante a Fórmula Indy; levantamento dos problemas
encontrados em atrativos e equipamentos turísticos em parceria com as
universidades, onde os alunos ficariam responsáveis para abastecer o
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Comtur com as informações; ônibus turísticos em dois eixos (Centro e
Ibirapuera), com interligação entre os dois e em um segundo momento uma
interligação com outros municípios; desfiles abertos para a população
durante a SPFW como parte da programação, já que o evento é muito
restrito.
Sra. Eneida Heck recordou um circuito de carros antigos que acontecia no
Centro, como exemplo de boas idéias para a requalificação do local. Sugeriu,
ainda, um trabalho de capacitação junto aos funcionários de bancas de
jornais, que são constantemente demandados pelos pedestres, turistas ou
moradores, sobre informações turísticas.
Sr. Maurício de Lima Costa sugeriu que se utilizem as laterais das bancas
para instalação de mapas turísticos.
Sr. Luiz Sales respondeu que acontecerá uma ação do SPMD na Fórmula
Indy. Disse também que o projeto de ônibus turístico regular já está em fase
adiantada. Disse, ainda, que há de se encontrar uma solução para a
sinalização turística para pedestres, além da criação de outros instrumentos
para informar às pessoas. As laterais das bancas são utilizadas pelos seus
proprietários para exibição dos seus produtos à venda, impossibilitando a
instalação de mapas.
Sr. Maurício de Lima Costa solicitou uma moção de apoio à Academia
Brasileira de Eventos para a criação do Dia Nacional do Profissional de
Eventos, para o dia 30 de abril. Em relação à última reunião, sugeriu que se
iniciem as conversas com a Ingresso Fácil o quanto antes para minimizar os
problemas para o próximo carnaval.
Sra. Vininha de Morais informou que está atuando também na cidade de
Santos e colocou-se à disposição.
Sr. Luiz Sales agradeceu a todos e encerrou a reunião às 12h35’. Para
constar eu, Luis Roberto Pascuzzi, lavrei a presente ata.
São Paulo, 01 de março de 2011.
Luciane Leite
Luiz Sales
Sandra Menezes

Secretária Executiva
SPTuris
Tesoureira do FUTUR

Titulares
ABRAJET
SGM (3)
SINDEGTUR
SMC (2)
SP-URBANISMO

Waldir Martinez
Evaldo Luiz David
Vera Lucia Dias
Paulo Rodrigues
Eneida Heck

Suplentes
ABRAJET

Vininha de Moraes
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ASSOCITUR
SF (2)
SGM (2)
SINDEGTUR
SPCVB
SPTURIS

Kelly Morette
Francimary Gomes de Sá
Marlene Popin Velardo
Juan Carlos Villegas Miranda
Elenice Zaparoli
Aline Delmanto

Membros Convidados
Fábio Ionescu
Maurício Lima Costa

Normandie Design Hotel
Clube da Pizza Amiga

Participantes
Alex Aparecido Alves
Ana Cristina Silva
Beatriz Lage
Estevão Vukelic
Fernanda Ascar
Juliana Carrasco
Lucia Regina
Luis Roberto Pascuzzi
Márcia Vairoletti

Condeca
Condeca
SPTuris
SPTuris
SPTuris
TUR-SP
SPTURIS
SPTURIS
CIPETP

Em conformidade:

_____________________
Tasso Gadzanis
Vice-Presidente

_____________________
Luciane Leite
Secretária-Executiva

_____________________
Luiz Sales
SPTuris

______________________
Toni Sando
Gestor do FUTUR

_____________________
Sandra Menezes
Tesoureira do FUTUR
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