CLXXVIII SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(03 de novembro de 2011)

Reunião realizada dia 03 de novembro de 2011 às 10h30’, na Sala 3 do
Palácio das Convenções do Anhembi, sob a presidência da Sra. Luciane Leite
e com a presença dos Senhores Conselheiros relacionados no final desta ata.
Sra. Luciane Leite agradeceu a presença de todos e solicitou à Sra. Érica
Bernardini, da Câmara Ítalo-Brasileira, a apresentar o projeto “Conheça a
Itália Sem Sair de São Paulo”.
Sra. Érica Bernardini informou que esta é a segunda edição do projeto, que
consiste na elaboração de roteiros turístico-culturais na cidade de São Paulo,
onde serão visitados os principais pontos turísticos da cidade: museus, obras
de arte, arquiteturas, monumentos, igrejas, praças, restaurantes e outros,
que representam a presença da cultura italiana na cidade. Serão oito microônibus percorrendo quatro roteiros, de março a dezembro de 2012,
totalizando 328 saídas, incluindo almoço em restaurante italiano certificado.
Informou que o projeto conta com apoio da Lei Rouanet, mas infelizmente
não obteve apoio estadual ou municipal, que caracterizaram o projeto como
turístico e não cultural. O público estimado é de seis mil participantes, e a
visibilidade estimada é de cinco milhões de pessoas. Apresentou alguns
dados sobre a imigração italiana em São Paulo, agradeceu e colocou-se à
disposição.
Sra. Luciane Leite agradeceu e ressaltou a importância de se discutir sobre
a relação entre turismo e a cultura quando da captação de recursos nas leis
de incentivo à cultura. A seguir solicitou ao Sr. Fábio Ávila, da Empresa das
Artes, apresentar o projeto “Ocupação Cultural - Centro Histórico de São
Paulo”.
Sr. Fábio Ávila informou que a Ocupação Cultural já teve duas edições e,
para a próxima, realizará uma homenagem aos dez países com os quais o
Brasil faz fronteira. Trata-se de um evento que levará atrações culturais e
artísticas para o centro da cidade, durante um final de semana por seis
bimestres consecutivos, em vários pontos simultaneamente. Tem como
objetivos sensibilizar e estimular a população a conhecer diversas
manifestações culturais da Capital e do Estado; estimular os paulistanos e
turistas a conhecerem o Centro Antigo; estimular e fortalecer o trabalho de
valorização do Centro de São Paulo, através do fomento turístico; ampliar o
repertório cultural de crianças e jovens paulistanos; inclusão social,
oferecendo acesso à arte, lazer e cultura; proporcionar a interação de
diversas comunidades presentes e culturalmente atuantes nas Subprefeituras
de São Paulo. Apresentou as propostas dos eventos e informou que o projeto
tem aprovação da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Agradeceu e colocou-se
à disposição.
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Sra. Luciane Leite agradeceu e informou que foram lançados na Abav os
novos roteiros temáticos, além de novos materiais do segmento MICE e Lazer
com a nova identidade visual. A seguir passou a palavra ao Sr. Luiz Sales.
Sr. Luiz Sales apresentou um vídeo institucional que mostra todo o trabalho
desenvolvido pelo Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo e fez um
balanço das realizações do ano de 2011. Informou que está sendo iniciada a
criação de novos índices, como a taxa de ocupação dos centros de eventos
do mercado corporativo e um estudo para saber a impressão que a cidade
causou nos turistas. Também está sendo realizado um levantamento da
capacidade das áreas de eventos instaladas em hotéis.
Sra. Luciane Leite agradeceu e solicitou à Sra. Fernanda Ascar apresentar o
Projeto de Sinalização Turística para Pedestres.
Sra. Fernanda Ascar informou que o projeto é a continuação do Plano de
Sinalização Viária, cuja economia de recursos possibilitou a implantação
dessa nova fase. Contemplará cinqüenta atrativos do Centro Histórico
abrangendo o Distrito Sé/República conforme previsto no Plano de
Desenvolvimento Turístico do Centro da Cidade de São Paulo. Está sendo
trabalhado com o apoio da CET e obedecerá ao Guia Brasileiro de Sinalização
Turística do Ministério do Turismo. Apresentou os modelos de placas a serem
utilizadas e os atrativos a serem sinalizados. Colocou-se à disposição para
eventuais dúvidas e sugestões ao projeto.
Sr. José Roberto Sadek sugeriu integrar o Ilume aos trabalhos, pois eles
têm projeto para iluminação de bens tombados e monumentos.
Sra. Eneida Heck informou que a Operação Urbana Centro busca trazer
habitação para o centro, com incentivos para construção e ocupação da área
central, e oportunamente pode ser apresentado ao Comtur.
Sr. Márcia Vairoletti sugeriu trabalhar com a Rede Nossa SP, que está
discutindo a questão da acessibilidade na região.
Sr. Luiz Sales informou que será lançado um guia de turismo e transportes
que indicará a maneira de se chegar aos atrativos utilizando o transporte
público.
Vereador Gilson Barreto informa que a lei do mobiliário urbano já foi
aprovada e contemplará os pontos de ônibus da cidade, que trarão
informações eficientes para orientar os passageiros, podendo incluir
informações turísticas e culturais.
Sra. Luciane Leite solicitou ao Sr. René Perol apresentar o aplicativo SP
Mobile.
Sr. René Perol informou que o SP Mobile é uma ferramenta gratuita para
diversas plataformas de smartphones que funcionará como um guia turístico
com o objetivo de divulgar a cidade e ser um instrumento de agregação e
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classificação da oferta turística da cidade no longo prazo. Apresentou a
ferramenta de busca e as diversas categorias para explorar a cidade, bem
como os filtros para otimizar a utilização do aplicativo, que também contará
com mapas e rotas passo-a-passo. A ferramenta é atualizada em tempo real
com o abastecimento constante do banco de dados. Agradeceu e colocou-se
à disposição.
Sra. Luciane Leite agradeceu e passou a palavra à Sra. Márcia Vairoletti.
Sra. Márcia Vairoletti agradeceu a inclusão no Comtur do Comitê de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, da Secretaria de Justiça e Cidadania do
Estado de São Paulo. Informou que o problema da exploração sexual de
crianças e adolescentes e o tráfico de pessoas para trabalho escravo urbano
é real na cidade de São Paulo, onde o turismo é um campo fértil para seus
protagonistas. O tema deve ser trabalhado em campanhas preventivas,
aproveitando os eventos na cidade para esclarecimento e sensibilização da
população.
Vereador Gilson Barreto informou que, conforme tratado na última
reunião, o problema de licença de funcionamento para os flats foi discutido
na Câmara e está na pauta para regularização da atividade na cidade.
Informou ainda sobre um projeto de lei a ser votado brevemente que irá
regularizar o problema da emissão de alvarás de funcionamento na cidade
para que essa questão seja definitivamente resolvida.
Sr. Roberto Belleza colocou-se à disposição para trabalhar com o SP Mobile
para inclusão de itens referentes à acessibilidade. Informou que de 28 a 30
de novembro a SPTuris, em parceria com a SMPED, SPCVB e SECOVI, irá
promover um curso de educação continuada em acessibilidade para a
hotelaria, voltado a profissionais da arquitetura, engenharia, técnicos em
obras, edificações e retrofit.
Sra. Luciane Leite agradeceu a todos e encerrou a reunião às 12h00’. Para
constar eu, Luis Roberto Pascuzzi, lavrei a presente ata.
São Paulo, 03 de novembro de 2011.
Luciane Leite
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