CLXXXIII SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(13 de dezembro de 2012)

Reunião realizada dia 13 de dezembro de 2012 às 10h30’, na Sala 4 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 comentou que
infelizmente não temos o quorum desejado, com a ausência de muitos
conselheiros, sendo que o objetivo das reuniões do Conselho é debater
assuntos da cidade, em vários aspectos, bem como trazer idéias e
questionamentos para discussão. Em seguida solicitou ao Sr. João Cândido
apresentar o projeto SP SKY.
Sr. João Cândido apresentou o projeto SP SKY, que consiste em criar mais
um cartão postal para a cidade de São Paulo, que será desenvolvido pelas
empresas, Starneth, orientadora do projeto, Mito Produções, agência de
comunicação especializada em projetos culturais, e o Bureau de Produção,
empresa de marketing que terá como objetivo estabelecer parcerias
necessárias. O Projeto visa à construção de uma Roda Gigante de 135m² de
comprimento, 32 cápsulas com capacidade para 25 pessoas, com as mesmas
características da London Eye, agregando um boulevard gastronômico,
espaço para eventos, cinema para se tornar referencia turística.
Para viabilizar o projeto será necessário um espaço de no mínimo 16 mil
metros quadrados, a idéia seria a utilização da área que era ocupada pelo
Playcenter que é um local reconhecido na cidade como base de
entretenimento, possui 64 mil m², com fácil acesso pela marginal Tietê,
outra área pretendida seria no Parque Vila Lobos que possui uma área total
superior a necessária para a instalação do projeto, sem interferência direta
nas atividades do parque e também com fácil acesso pela marginal Pinheiros
e próximo a estação de metro.
Sra. Luciane Leite agradeceu e questionou o Sr. João sobre os possíveis
impactos se a instalação do projeto ocorrer no Parque Villa Lobos, e se a
Secretaria Estadual do Verde e Meio Ambiente foi consultada.
Sr. João Cândido comentou que os possíveis impactos ainda não foram
apresentados, pois primeiro é necessário um levantamento geral para depois
levar o projeto para a Secretaria Estadual do Verde e Meio Ambiente.
Sr. Jarbas Favorreto fez alguns comentários sobre o projeto, se na cápsula
terá banco para sentar, e que o Parque Vila Lobos é um excelente local,
como possível local de instalação.
Sr. João Cândido, respondeu que foi previsto a colocação de um banco
dentro da cápsula para sentar na parte central, onde se terá melhor
visibilidade.
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Sr. Jarbas Favorreto colocou-se a disposição para apresentar o projeto
para a Secretaria de Turismo do Estado.
Sra. Luciane Leite agradeceu a apresentação do projeto SP SKY, e passou a
palavra para o Sr. Roberto Bellezza, Assessor da Presidência, para falar sobre
a participação da São Paulo Turismo no prêmio Ações Inclusivas para
Pessoas com Deficiência.
Sr. Roberto Belleza informou que no dia 12 de dezembro, a Spturis
participou da 3ª edição do prêmio Ações Inclusivas para Pessoas com
Deficiência, que é patrocinado e promovido pela Secretaria Estadual dos
Direitos das Pessoas com Deficiência, e ficamos entre os 10 finalistas pelo 2º
ano consecutivo com o projeto áudio descrição do Roteiro Arquitetura pelo
Centro Histórico, desenvolvido para deficientes visuais.
Sra. Luciane Leite agradeceu e comentou sobre a relevância do tema para
ser colocado na pauta de todos os projetos e ações do turismo.
Sra. Luciane Leite inicia a apresentação do balanço da gestão 2005 – 2012,
e o desejo para que se tenham novas idéias para a cidade e a nova gestão.
Comentou sobre a criação dos primeiros roteiros temáticos com nove
diferentes temas para estímulo à criação de novos produtos turísticos para a
cidade, lançado em 2005, arte, bem-estar, face, família, glamour,
paulistanos, religiões, romance e verde. Sendo que 13 agências de viagem
apresentaram novos produtos, totalizando trinta e um roteiros temáticos,
lançados no salão do turismo - Roteiros do Brasil que ocorreu em 2005.
Foram realizadas 37 reuniões periódicas estreitando o relacionamento com as
agências de turismo receptivo, com visitas técnicas, capacitações, divulgação
das agências no site cidadedesãopaulo.com Falou sobre a articulação e apoio
no desenvolvimento turístico sustentável nas áreas de proteção ambiental
Capivari-Monos e Bororé-Colônia; participando do Conselho Gestor da APA
Capivari-Monos e do PAT com apoio na realização das Festas das APAS,
participação na elaboração no Plano de Manejo das APAS, elaboração do Guia
de Ecoturismo e Agro ecologia do Extremo Sul de SP. Os roteiros natalinos
que foram realizados entre 2005 e 2011; o projeto TurisMetrô iniciado em
2006 com taxa de aprovação de 99%; o Passeio Turístico de Trólebus em
comemoração ao Aniversário de São Paulo, realizado em parceria com a
SVMA e a ONG Respira São Paulo; o Plano de Desenvolvimento Turístico do
Centro da Cidade de São Paulo em parceria com a Associação Viva o Centro e
instituições de ensino superior; projeto Guia Legal, consistiu na formação de
guias de turismo regional em comunidades carentes em parceria com a USP
e a ONG Rosa dos Ventos; sinalização turística viária utilizando recurso do
MTUR e da PMSP com 100 atrativos sinalizados e 700 placas implantadas;
aproximação e cadastramento dos guias de turismo que prestam serviços na
cidade de São Paulo, nos permitindo conhecer o perfil desses profissionais,
mantê-los informados sobre o que acontece na cidade, além de compor um
banco de dados oficial; capacitação turística de taxistas, GCMs, PMS, agentes
de turismo receptivo, guias de turismo e formação de guias de turismo;
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mapa das sensações, iniciativa para inserir a Cidade de São Paulo no
conceito da Economia da Experiência, estimulando a experiência turística
através dos cinco sentidos, a Sra. Fernanda Ascar comentou mais sobre o
projeto nove novos roteiros temáticos com diferentes temas, que apresentam
a turistas e moradores novas perspectivas da cidade, nos idiomas inglês e
espanhol, o guia ecoturismo e agro ecologia do extremo Sul de SP, realizado
em parceria com a Secretaria Municipal do Verde e Meio e Ambiente e o
Instituto Kairós-Ética; o City Tour Oficial que visa oferecer ao turista e
visitante uma alternativa cômoda, segura e eficiente para conhecer os
principais pontos turísticos da cidade; aproximação com o setor Hostels para
tratar dos assuntos de interesse dos estabelecimentos; sinalização turística
para pedestre na região central da cidade resultante do convênio com o
Mtur; valorização da Arte Urbana junto aos artistas de rua; turismo de bike
realizado o levantamento de informações para o uso turístico da bicicleta na
Cidade de São Paulo; reestruturação das CIT’s e fechamento de algumas
devido à baixa demanda e abertura da CIT Paulista no Parque Mário Covas;
realização de capacitação das equipes das CIT’s.
Apresentou as ações da Gerência de Promoção do Turismo entre 2005 a
2012 como: participação em 75 trades shows de promoção e MICE; 242
eventos captados; participação em feiras e eventos internacionais; fam tours
e press trips; treinamentos e capacitações; programa SP meu destino que
traz profissionais para a cidade; campanha SP Tanque Cheio em parceria
com o Convention Bureau, aumentando a permanência do turista na cidade
nos finais de semana; guia Fique mais 1 dia, que traz sugestões de
itinerários de 1 dia em São Paulo; quiz São Paulo; projeto São Paulo
Bestweek que traz descontos e busca atrair turistas em feriados e semanas
de grandes eventos na cidade; o site MICE; criação do aplicativo SP Móbile,
com informações da cidade; ações promocionais cruzadas com Madrid, Milão,
Nova Iorque e Shangai; o sistema realidade virtual que transporta o turista
para os atrativos da cidade; o site tour 360º que reúne imagens de alta
qualidade. Finalizou a apresentação comentando sobre os indicadores e
resultados do turismo da Cidade da taxa de ocupação da hotelaria e os do
ISS. Em seguida apresentou o vídeo promocional à candidatura da Cidade de
São Paulo para ser sede da Expo 2020, onde a eleição será no mês de
novembro de 2013, e o vídeo São Paulo Viva tudo Isso
Sra. Luciane Leite finalizou apresentando as ações para o planejamento de
2013 abriu a palavra aos senhores conselheiros e solicitou para mandarem
sugestões para o próximo ano.
Sra. Luciane Leite agradeceu a todos e encerrou a reunião às 12h15’, para
constar eu, Leonardo Santin lavrei a presente ata.

São Paulo, 13 de dezembro de 2012.
Luciane Leite
Miquéias de Morais
Sandra Menezes

Secretária Executiva
Gestor do FUTUR
Tesoureira do FUTUR
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