CLXXVI SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(20 de maio de 2011)

Reunião realizada dia 20 de maio de 2011 às 10h30’, 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.
Sra. Luciane Leite agradeceu a presença de todos e colocou a ata da CLXXV Sessão
Ordinária do Comtur sob aprovação onde, não havendo manifestação contrária, declarou aprovada. Solicitou ao Sr. Vladir Bartalini, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, apresentar o Plano Urbanístico do Parque D. Pedro II.
Sr. Vladir Bartalini agradeceu a oportunidade e informou que o projeto faz parte de
um conjunto de ações para o Centro de São Paulo, não sendo um projeto isolado. Apresentou as mudanças ocorridas na área nas últimas décadas e as propostas de ações a
médio e longo prazo, englobando transporte coletivo, readequação viária, reurbanização, circulação de pedestres e instalação de novos equipamentos para a cidade. Apresentou o cronograma e colocou-se à disposição.
Sr. Caio Luiz de Carvalho agradeceu e passou a palavra ao Excelentíssimo Senhor
Gilmar Tadeu R. Alves, Secretário Especial de Articulação para a Copa do Mundo de Futebol de 2014.
Exmo. Sr. Gilmar Tadeu informou que os objetivos da Secretaria são: assistir direta
e indiretamente ao Prefeito na condução dos assuntos referentes à Copa do Mundo;
manter relacionamento com os diversos órgãos da administração pública e da sociedade
civil; e manter relacionamento e parcerias com as demais sedes da Copa. Apresentou
o cenário atual, apontou as intervenções necessárias para a realização do evento e demonstrou os resultados esperados que ficarão como legado para a cidade. Ressaltou a
importância da atuação em conjunto com todas as entidades do setor e colocou-se à
disposição.
Sr. Caio Luiz de Carvalho enfatizou que o maior trabalho será o de articulação, onde
a SPTuris estará disponível para auxiliar nas ações relacionadas ao turismo. A seguir
passou a palavra ao Sr. José Roberto Sadek.
Sr. José Roberto Sadek informou sobre a programação de abertura do Theatro Municipal, que passou por reformas de restauro da parte arquitetônica e de engenharia de
palco, esta última um pouco mais demorada. Assim, a abertura acontecerá de forma gradual, aumentando-se a complexidade dos espetáculos com o decorrer do tempo.
Sr. Caio Luiz de Carvalho agradeceu e lembrou que o aumento da permanência média observada na hotelaria deve-se muito à rica agenda cultural paulistana. Passou a
palavra à Sra. Fernanda Ascar, gerente de planejamento e estruturação do turismo da
SPTuris.
Sra. Fernanda Ascar informou que em 15 de abril de 2011 foi publicado o Decreto nº
52.244 que “dispõe sobre a instituição e organização do City Tour Oficial – Cidade de
São Paulo”, facilitando, assim, a interlocução com todos os agentes envolvidos para a
sua implementação. O projeto busca: oferecer ao turista que visita a cidade e ao pró-
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prio paulistano uma alternativa fácil, segura e econômica de se conhecer São Paulo;
tornar acessível aos turistas e aos paulistanos a diversidade cultural e de equipamentos
da cidade, facilitando a visitação aos principais atrativos; contribuir para o aumento
da visitação dos equipamentos de lazer e atrativos turísticos da cidade, sobretudo aos
finais de semana; e disponibilizar uma modalidade de transporte de finalidade turística
na cidade. Descreveu a rota a ser explorada, informou os dados técnicos e colocou-se
à disposição.
Sr. Fábio Ionescu recordou que já havia se proposto duas rotas e sugeriu mais uma
rota passando pela Vila Madalena.
Sra. Fernanda Ascar respondeu que o roteiro foi definido em conjunto com a SPTrans,
CET e SPTuris, levando em consideração o tipo de veículo e as ruas a serem percorridas,
inviabilizando lugares como a Vila Madalena.
Sr. Caio Luis de Carvalho agradeceu e passou a palavra para o Sr. Mário Jorge Pires.
Sr. Mário Jorge Pires apontou alguns problemas a serem trabalhados no que se refere
aos city tours na cidade: a falta de valorização do centro histórico e a falta de infraestrutura, como por exemplo, os banheiros públicos e estacionamentos para o turismo
receptivo. Acredita que os problemas devem-se muito à falta de entrosamento entre
os setores envolvidos, onde deveria haver uma equipe de diálogo para que os atrativos
operem adequadamente.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello acredita que o city tour oficial é uma
necessidade de São Paulo. Reiterou a sugestão de um city tour arquitetônico e sugeriu
também um tour voltado às crianças.
Sr. Caio Luiz de Carvalho disse que a cidade deve contar com um city tour oficial
abrangente, e a segmentação deve ser contemplada pelo setor privado.
Sr. Fábio Ionescu reiterou a sugestão de se utilizar os estudantes das faculdades de
turismo para atuarem junto aos equipamentos e trazerem as informações e necessidades ao Comtur.
Sr. Caio Luiz de Carvalho sugeriu que os representantes dos principais atrativos da
cidade sejam convidados para vir ao Conselho para que se formalize um acordo operacional. Agradeceu a todos e encerrou a reunião às 12h35’. Para constar eu, Luis Roberto
Pascuzzi, lavrei a presente ata.
São Paulo, 20 de maio de 2011.
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