LXXXIX SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil, às 09h05, no Salão Nobre da
ABRACCEF do Palácio das Convenções do Anhembi, realizou-se a LXXXIX Sessão
Ordinária do Conselho Municipal de Turismo, sob a presidência do Dr. Raphael Mário
Noschese e com a presença dos membros convidados que se encontram relacionados no
final desta ata. Sr. Albino Borini Filho iniciou a reunião convidando o Diretor de Eventos da
Anhembi, Sr. Sérgio Redó e o Comandante da Guarda Civil Metropolitana, Sr. Silvio
Roberto Villar Dias para comporem a mesa diretora. Explicou a todos que por
determinação do presidente, está tentando mudar, em termos de rotina operacional, as
reuniões do COMTUR, ou seja, os horários estabelecidos na pauta, que é recebida
antecipadamente, serão cumpridos. Por este motivo solicitou a todos que compareçam no
horário previsto na convocação. Dr. Raphael Mário Noschese reiterou a solicitação do Sr.
Albino, para que as pessoas compareçam no horário estabelecido, para que se possa
imprimir um ritmo mais dinâmico sobre o aspecto administrativo dos trabalhos. Propôs
uma inversão na pauta, para que a aprovação e assinatura das atas sejam efetuadas
posteriormente, quando estarão presentes os demais componentes deste colegiado. Item
03 - Palavra Aberta aos Conselheiros. Sr. Domingos Chiappetta justificou a ausência do
Sr. Luiz Figueira de Quental que se encontra em um seminário no Rio de Janeiro.
Convidou a todos para 13º Congresso Internacional de Hotelaria, Gastronomia e Turismo
que será realizado de 26 a 29 e a partir do dia 25 no Anhembi junto na Equipotel, com o
4º Festival de Gastronomia. Dr. Raphael aduziu que este evento é de suma importância
ao turismo da cidade, uma vez que o turismo deve ser entendido como uma atividade
globalizada. Além do aspecto turístico propriamente dito, a medida que se enseja
possibilidades de que aqueles que aqui vêm tenham condições de usufruir da cidade, isto
tudo faz com que haja um trânsito maior, uma ocupação maior em hotéis e uma
visibilidade maior do que a cidade pode oferecer. Por outro lado isto implementa os
negócios e enseja um afluxo financeiro bastante grande. Sr. Armando Arruda P. Campos
Mello ponderou, com relação as feiras conforme citou Dr. Raphael, que estas
movimentam toda a cidade, e disse que as taxas municipais que no fim do ano passado
tiveram um aumento de 960%, prejudicam o negócio das feiras comerciais. Pediu que o
Dr. Raphael leve este assunto ao Sr. Prefeito para que se possa, através de um decreto,
equalizar essas taxas. Citou algumas dessas taxas: Taxa de Fiscalização de Publicidade,
taxa relativamente inócua porque cada organizador e promotor de feira é responsável pelo
que acontece dentro do seu evento, pois tem uma responsabilidade comercial por tratar
de um evento comercial. Nenhuma publicidade poderá agredir bons costumes ou a ética
comercial que estaria prejudicando o negócio. Esta taxa passou de R$ 4,00 para R$
42,00, por anúncio. Isso prejudica especialmente o pequeno expositor. Falou que já teve
contato na Câmara Municipal, com representantes da Secretaria das Finanças, e que não
mostrou nenhum incremento na arrecadação da Prefeitura com esse acréscimo, pois
infelizmente se caiu no tão falado Agente Vistor, que teoricamente examina essa
publicidade. Outra taxa é a de R$ 101,00 por pessoa que faz a distribuição de folhetos.
Falou que distribuição de material impresso é uma das formas promocionais mais
utilizadas, pois são segmentos que estão concorrendo na mesma faixa econômica. Falou
também da taxa de licença de funcionamento, que traz uma grande dúvida, pois tratam-se
de empresas constituídas com CGC e endereço, e que simplesmente vêm
temporariamente estabelecer uma atividade que tantos benefícios traz para a cidade. Dr.
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Raphael aduziu que será elaborado um rol com sugestões para que sejam encaminhadas
ao Prefeito. Citou que esteve recentemente com o Sr. Prefeito argüindo alguns aspectos e
abrindo algumas proposituras e já manifestou no sentido de que será levado um sumário
de sugestões do Conselho, dentro da função que o mesmo tem, de aconselhamento ao
executivo afim de postularmos essas sugestões e outras, como por exemplo a liberação
de veículos de turismo, a tributação de ISS de hotéis e similares em relação aos flats,
inclusive no que tange a legislação urbana para construção, o próprio zoneamento que
possibilita que os flats se instalem em determinadas regiões em que os hotéis não podem
se instalar, estabelecendo uma concorrência de duvidosa legalidade, tudo isso e outras
sugestões. Inclusive, continuou Dr. Raphael, serão formuladas por esta presidência e
submetida para aprovação de todos e se for o caso levadas ao Sr. Prefeito, para que o
executivo através de decreto possa resolver as questões colocadas. Enfatizou a vinda do
Prefeito na próxima reunião. Falou que gostaria que o mesmo trouxesse algumas destas
medidas já articuladas e prontas com os respectivos decretos. Sr. Luiz Carlos Rodrigues
do Valle informou que tem notado a falta de promoção fora da cidade e do estado de São
Paulo. Ressaltou que um destino turístico quando quer se fazer, necessita ser promovido
fora, não necessariamente em uma feira, como ocorreu com a ABAV no ano passado.
Citou que se faz necessária uma continuação do serviço junto aos operadores de turismo
e na mídia. Falou que, em sua opinião, é muito mais importante São Paulo estar na mídia
fora, do que participar de feiras como a ABAV que não custam barato. Disse que as
Companhias Aéreas não tem dado tarifas para as operadoras de outros destinos
trabalharem o destino São Paulo. Elas dão tarifas para operadoras mandarem turistas
para toda a parte do mundo mas não dão para São Paulo, pois entendem que São Paulo
é um destino de negócios e como negócios elas não querem mexer em tarifas. Dr.
Raphael falou que convidará as Companhias Aéreas para falar sobre este assunto que é
de suma importância. Falou que São Paulo muitas vezes é entendida como uma cidade
sem turismo, quando na verdade turismo é tudo o que enseja o indivíduo vivenciar a
cidade e não só visitas a museus, teatros, etc. Sr. Carlos Alberto Gusmão falou que
verificou há dois dias que o hotel Renaissance se encontrava com uma taxa de ocupação
de 97%, devido a Comdex, porém esta ocupação acabará na próxima sexta-feira e o final
de semana ficará vazio. Ressaltou que vê a Bahia na mídia convidando todos para irem
para lá e não vê o mesmo acontecendo com a nossa cidade lá fora. Ressaltou que se
precisa fazer uma campanha mais forte lá fora. Disse que precisamos forçar o PNMT a
aceitar a cidade com mais de 150 mil habitantes para podermos entrar no seu programa,
que é um programa de desenvolvimento turístico feito pela EMBRATUR e que limita as
cidades. Convidou a todos os membros do Conselho para o 20º Congresso Brasileiro e 3º
Congresso Internacional de Guias de Turismo, que ocorrerá de 17 a 21/09/00 em Cuiabá
e que conta com uma condição muito boa de tarifa aérea e de hospedagem no Hotel
Eldorado (70% de desconto em ambos). Sra. Marlene Matias convidou a todos para
visitarem a nova sede da ABBTUR, na Rua Silveira Martins, 115 - Sala 63. Sr. Albino
Borini Filho agradeceu a presença dos formandos em turismo da cidade de Mococa,
desejando-lhes boas vindas e sucesso na profissão que escolheram. Sr. Sérgio Redó,
Diretor de Eventos do Anhembi, cumprimentou a todos. Leu rapidamente um oficio que
envia neste momento à presidência do Conselho onde pleiteia que se submeta a
aprovação dos ilustres conselheiros a outorga do troféu do honra ao mérito à alguns
atletas que muito contribuíram pela grandeza, divulgação e enaltecimento de nossa nação
em quadras internacionais. A entrega será na comemoração de 7 de Setembro próximo.
Citou que o referido troféu tem como finalidade solidificar ainda mais e ratificar a
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importância deste egrégio Conselho que confere a todos eventos que enaltece a cidade
de São Paulo, o Estado, além de todo envolvimento da Nação brasileira, objetivando o
incremento, o estímulo e a divulgação do nosso maior patrimônio, que é o povo brasileiro.
A seguir passou a palavra para o Senhor Albino apresentar a lista com os nomes dos
atletas que merecem receber esta magna láurea, ressaltando que a mesma está
encabeçada pelo atleta Ademar Ferreira da Silva que foi Bicampeão Mundial das
Olimpíadas de Belbord, na Austrália em 1957, país onde ocorrerá em setembro a próxima
olimpíada. Serão os seguintes atletas: Carmo de Souza (Rosa Branca) - Basquete;
Ricardo Cardoso Guimarães (Kadu) - Basquete; Israel Machado Campelo Andrade (Israel)
- Basquete; Washington Joseph (Dódi) - Basquete; Marcel Ponicuar de Souza (Marcel) Basquete; Marcos Antônio Abdala Leite (Marquinhos) - Basquete; Norma Pinto de Oliveira
(Norminha) - Basquete; Ricardo Prado - Natação; Tetsuo Okamoto - Natação; Rogério
Sampaio - Judo; Antônio Luís de Paiva (Paivinha) - Boxe; Ana Luísa dos Anjos Carces Atletismo; Ademar Ferreira da Silva – Atletismo; Nilo Guimarães (Nilo) – Basquete;
Antônio Carlos Moreno (Moreno) – Vôlei; André Felipe Faldo Ferreira (Pampa) – Vôlei;
Mário Xandó de Oliveira Neto (Xandó) – Vôlei; Domingos Maracanã – Vôlei; Ademir da
Guia – Futebol; Ademar Miranda Júnior (Pantera) – Futebol; Antônio de Lima dos Santos
(Lima) – Futebol; Antônio Wilson Onório (Coutinho) – Futebol; Durval Rodrigues – Futebol;
Flávio Almeida de Fonseca (Minuano) – Futebol; Ivair Ferreira (Príncipe) – Futebol; Joel
Camargo – Futebol; José Maria Rodrigues Alves (Zé Maria) – Futebol; João Paulo de
Lima Filho (João Paulo) – Futebol; Joari Jorge dos Santos Filho (Juari) – Futebol; Luís
Carlos Qualter – Futebol; Sérgio Bernardino (Sérginho Chulapa) – Futebol; Mengavel
Figueiró (Mengavel) – Futebol; Olegário Toló de Oliveira (Dudu) – Futebol; Sebastião
Miranda da Silva (Mirandinha) – Futebol; Gilberto Ferreira da Silva (Gilberto Sorriso) –
Futebol; Servilho de Jesus – Futebol; Adão Ambrósio (Adãozinho) – Futebol; Carlos
Eduardo da Silva (Edu Bola) – Futebol; Eronildes de Souza (Piau) – Futebol; Geraldo da
Silva (Geraldão) – Futebol; Mauro Rubens da Silva (Maurão) – Futebol; Moacyr Bernardes
Brida (Brécha) – Futebol; Amauri Passos (Amauri) – Basquete; Paulo Wilki (Paulo Russo)
– Vôlei; Oscar Amar da Silva – Futebol; Oberdam Catane – Futebol; Roberto Rivelino –
Futebol. Sr. Sérgio Redó acrescentou que estes nomes são de atletas que foram
campeões do mundo ou tiveram títulos de enorme relevância para o esporte brasileiro,
contribuindo com a divulgação do Brasil e do nosso turismo. Ressaltou a existência de
uma relação de outros grandes atletas, inclusive o Edson Arantes do Nascimento (Pelé),
que foram contatados e que não poderão estar presentes devido a compromissos
assumidos. Porém a finalidade é fazer uma homenagem aos atletas em razão das
olimpíadas de Sidney e os 500 anos do Brasil. Dr. Raphael Mário Noschese disse que
esta proposta vem de encontro do aspecto de se considerar o turismo globalmente e será
aproveitada a festa cívica, onde os atletas compareceriam ao desfile e seriam agraciados
em uma oportunidade que seria criada por ocasião da realização do desfile. Frisou que as
pessoas que serão contempladas, são pessoas que contribuíram para a divulgação do
nome do Brasil e indiretamente incrementaram a atividade turística. Sr. Sérgio Redó disse
que já obteve autorização do auto comando das Forças Armadas que admiraram a idéia.
O desfile começa às 9h00 com a presença das Forças Armadas: Exército, Aeronáutica e
Marinha, em seguida vem a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana. Explicou que a
homenagem será feita no intervalo. Os atletas entrarão no Pólo Cultural por volta das
10h00, carregando uma Bandeira Nacional com 15 X 8 metros, parariam na frente da
Tribuna de Honra, saudariam a todos. Quando o Mestre de Cerimônia citará cada um
deles, fazendo um breve histórico com os títulos ganhos e nesta oportunidade seria
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auferido a condição da outorga do troféu Cidade de São Paulo, através de autoridades
que serão designadas. Sr. Carlos Alberto Gusmão disse que pelo que pode perceber já
está decidido sobre o troféu do COMTUR. Sr. Redó afirmou que o objetivo é de que seja
um troféu da Cidade outorgado pelo COMTUR, caso não seja aprovada a proposta, será
entregue um troféu outorgado pela Prefeitura. Sr. Carlos Alberto Gusmão falou que
precisa-se de critério na escolha de pessoas que receberão o troféu da cidade. O critério
escolhido pelo Sr. Redó foi bom, porém não representa as olimpíadas e sim os 500 anos
do Brasil. Acrescentou que o critério não pode ser só na área de esportes, como também
outras pessoas que fizeram o nome do Brasil lá fora. Como é uma homenagem dos 500
anos deve-se homenagear pessoas de outras áreas. Sr. Armando Arruda Pereira Campos
Mello, SINDIPROM, sugeriu alguns nomes para que se acrescentem na lista de
homenageados: Manuel dos Santos, medalhista em natação; José Silvio Fiolo, medalhista
olímpico e Maria Esther Bueno da natação. Sr. Eduardo Sanovicz, SPC&VB, acrescentou
que deve-se ter um critério muito rigoroso para que se garanta que apenas atletas que
ganharam alguma medalha olímpica receba esta outorga, verifique rigorosamente se
nenhum medalhista tenha ficado fora da lista. Dr. Raphael pediu para o Sr. Redó tomar
todos os cuidados para que sejam cumpridas as determinações e se possível acrescentar
as sugestões. Sr. Sérgio Redó ressaltou que o objetivo e de enaltecer as olimpíadas e
também os 500 anos do Brasil. Na lista constam atletas que foram campeões mundiais
interclubes, bicampeão mundial da Taça Pan-americana de algumas olimpíadas. Se
restringir a apenas às olimpíadas, a lista ira reduzir bastante. Salientou que teve o cuidado
de escolher atletas que deram repercussão ao país. Como exemplo citou o Xandó que
não foi campeão olímpico, apenas medalha de prata e por 3 vezes considerado o melhor
jogador do mundo nas olimpíadas. Sra. Marlene Matias sugeriu o nome de Soraia André
que foi medalha de ouro no Pan-americano em Judô. Sr. Sérgio Redó disse que a mesma
não poderá vir pois estará participando da olimpíada na Austrália. Sr. Jarbas Favoretto
falou que possuímos apenas 51 troféus. Lembrou que deste Conselho só poderá sair,
troféu ou honraria para quem representa a nossa cidade. Se é campeão mundial mas não
é paulista não concorda com a homenagem. Sr. Paulo Santos Mattos, ABRAJET, disse
que se encantou com a idéia de se homenagear atletas que dignificaram o nome do Brasil
pelo mundo. Pediu que se analise, pois em sua opinião não se deve homenagear apenas
os atletas pelos seus feitos heróicos. Nesta data tão importante para o país não se pode
lembrar apenas do esporte. Temos figuras importantes nas artes, nas letras, nas ciências
e outras atividades da mais alta importância e que infelizmente não são cultuadas pelo
nosso povo. No dia da Pátria, devemos colaborar para que este povo tome consciência de
que é muito bom ser campeão mundial de algum esporte, mas também é muito
importante a contribuição intelectual, cultural que alguns brasileiros oferecem ao nosso
país e ao mundo. Pediu que se for feita alguma providência neste sentido, seja estudada
e analisada a possibilidade de se acrescentar a esta relação alguns nomes que se
destacaram em outras atividades que não seja o esporte. Dr. Raphael sugeriu que se
forme uma comissão com membros do Conselho para que apresente nomes para
constarem na lista, desde que observadas as condições especificamente colocadas. Sr.
Sérgio Redó disse que trouxe esta sugestão para o COMTUR porque este colegiado
representa a força, o enaltecimento e o valor do turismo da cidade. Falou que concorda
com o Sr. Jarbas no sentido de que devemos enaltecer paulistas e paulistanos. Propôs
que se vote sua proposta e que antes do final desta gestão se faça uma festa específica
do Conselho, através de um trabalho muito mais aprimorado no sentido de se fazer uma
relação, na qual o Conselho tenha a oportunidade de agraciar brasileiros ilustres em
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diversas áreas. Ressaltou que esta solenidade seria muito importante, pois o Conselho
não fez e nem participou de um evento comemorativo dos 500 anos. Frisou que o tempo
está bastante exíguo, o que dificulta todo o preparativo para que se possa fazer muitos
outros convites. Dr. Raphael colocou para aprovação a proposta inicial e oportunamente
concedermos a outorga a elementos de outras atividades em uma solenidade e uma
proposta concorrente para que se forme uma comissão afim de se escolher uma lista
diversificada de nomes e atividades para serem homenageados. Sr. Paulo Santos Mattos,
ABRAJET, reforçou que o dia da Pátria não pode ser confundido com o dia da glorificação
do esporte. Pois é uma data muito importante para que se exalte apenas um setor de
atividades humanas. Por este motivo votou na proposta concorrente. Venceu a proposta
concorrente. A comissão ficou formada pelos seguintes membros: Sr. Paulo Santos
Mattos, Sr. Nicolau Tuma e Sr. Sérgio Redó. Sr. Sérgio Redó afirmou que o objetivo não é
fazer uma nova lista e sim acrescer ou diminuir alguns nomes. Sr. Armando Arruda
Pereira Campos Mello, SINDIPROM, disse que as coisas precisam de começo, meio e
fim. A proposta do Sr. Sérgio foi de homenagear atletas, concorda com o Sr. Paulo
Mattos, de que deve-se agraciar outras atividades, porém é contra se fazer algo
“correndo”, pois não fica bem feito. Para fazer um rol de paulistas e brasileiros
importantes para podermos fazer algo honesto e coerente no dia 7 de setembro, é
prematura. Em sua opinião deve-se avaliar a proposta que foi apresentada inicialmente,
pois para fazer uma nova lista com outras atividades, não há tempo hábil para que se faça
bem feito. Dr. Raphael afim de encaminhar o assunto e evitar um desgaste
desnecessário, retirou sua proposta e aceitou a proposta de se agraciar os atletas
constantes na listagem inicial. Posteriormente este Conselho se reuniria através de uma
comissão ou em plenário para outorgar os demais troféus. A proposta foi aprovada com
12 votos a favor. Item 04 – Guarda Civil Metropolitana. Comandante Sílvio Roberto
Villar Dias explicou que a GCM está sofrendo uma reestruturação muito forte em um curto
espaço de tempo. Isto é necessário devido às atividades em número muito grande que
ficaram a cargo dessa instituição e com um poder de estrutura logística e humana muito
aquém do necessário. Para se ter uma idéia, são mais de 800 escolas de ensino
fundamental no município, que somando-se às creches, escolas de ensino médio,
hospitais e bibliotecas, passa-se 1800 próprios municipais que carecem de segurança e
sofrem com a defasagem de efetivos que possui a GCM. São 350 monumentos públicos.
Operações para proteção de vale transportes em diversos próprios municipais, são 450
por mês. Operações da SEMAB, como o PSIU, são aproximadamente 230 por mês. Falou
que quando assumiu, haviam 414 pontos policiados, agora somam-se a este número, o
viaduto Sta. Ifigênia que atualmente conta com policiamento 24 horas e o posto policial
em frente ao mercado da Lapa, ou seja, o número aumentou para 416. Tudo isso é feito
com apenas 4.200 guardas em termos gerais, pois possui também um corpo
administrativo, que é imprescindível para suas ações. Na realidade o número não é 4.200
guardas, o que traz uma dificuldade muito grande em cobrir todas as necessidades da
cidade. Ressaltou que há 2 meses vem sendo feito uma reestruturação, quando foi
possível fazer a cobertura policial de todos os cemitérios da capital, que agora contam
com policiamento noturno. A cidade também tem mais 20 pontos que são mudados todos
os dias para uma operação chamada “Sinal Alerta”, que coíbe a venda de produtos por
ambulantes nos faróis, cumprindo uma legislação municipal. A questão que mais tem
enfrentado problemas é a questão dos camelôs, que não podem ser resolvidas nem a
médio prazo. São filiados no Sindicato dos Camelôs 12 mil, quando se pega a listagem
dos cadastrados se chega a um número de 44 mil e quando somam-se os números de
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associações paralelas chega a 67 mil. Com 4.200 guardas espalhados por todos os
pontos, a situação fica crítica de ser resolvida. O posicionamento que está sendo tomado
a frente da GCM junto com o Secretário de Governo é através de operações, que são
desenvolvidas na faixa de 2 por semana, que é a capacidade máxima de logística que a
GCM possui e será mantida até o final da gestão. Finalizou que este é o quadro, com uma
defasagem muito grande frente aos problemas existentes na cidade. Dentro do que é
possível se fazer a GCM estará sempre a disposição, dentro de critérios possíveis
resolver situações localizadas. Se colocou a disposição de todos. Sr. Carlos Alberto
Gusmão, SINDEGTUR, disse que no Altar da Pátria, Parque das Independência existem
alguns guardas que tomam conta do monumento. Quando leva turistas para visitarem o
local, os mesmos são impedidos de chegarem próximo para fotografar, pois o monumento
fica cercado por cordinha e os guardas não deixam eles se aproximarem por medo de
pichação. Perguntou se o comandante Silvio não poderia permitir que pelo menos os
turistas acompanhados de um guia fotografem próximo ao monumento. Comandante
Silvio disse que não há nenhum problemas desde que o grupo seja monitorado e
credenciado. Explicou que este fato ocorre porque estes guardas estão naquele local
apenas para coibir danos àquele patrimônio, responsabilidade que passa a ser do monitor
credenciado que estiver acompanhando o grupo. Sr. Carlos Alberto Gusmão respondeu
que o guia de turismo não pode se responsabilizar pelo que o turista possa estar fazendo
lá em cima. Colocou que a maior parte são turistas estrangeiros, estão sendo
acompanhados e orientados pelo guia para cuidarem do patrimônio. O que gostaria que
liberasse quando os mesmos estiverem acompanhados pelo guia credenciado pela
Embratur. Comandante Silvio disse que é isto mesmo que foi dito por ele. Sr. Jarbas
Favoretto sugeriu que o SINDEGTUR faça um ofício à GCM, deixando claro que são guias
cadastrados na Embratur e se possível enviar uma cópia da credencial para que se evite
fraudes. Sr. Luís Soares de Camargo, SMC, disse que também cuida da parte de
monumentos. São Paulo possui vários tipos de monumentos homenageando diversos
tipos de pessoas ou acontecimentos. Informou que esteve com o comandante Silvio no
Parque da Luz, convidou a todos para uma visita ao Parque da Luz, com os restauros que
estão sendo realizados e a exposição junto à Pinacoteca, assim como a revitalização do
bairro da Luz feito pela Prefeitura e Estado. Disse que esteve com a filha do autor do
monumento as bandeiras. Observou durante duas horas no Ibirapuera que é grande o
número de turistas que vão até a ilha central para tirar fotografias e visitar o monumento.
No local existe uma guarita da GCM e os guardas que ficam no local em tempo integral
ficam tomando conta do monumento. Pediu que a conduta a ser adotada no monumento
da independência seja democrata, beneficiando não só os turistas como também a
população paulistana que também quer usufruir do mesmo. Comandante Silvio disse que
concorda com o colocado pelo Sr. Luís Soares de Camargo. Salientou que checou com a
inspetoria do Ipiranga e foi informado de que não é a GCM que proíbe a entrada. Mas não
entrará no mérito da questão, simplesmente passará a ordem para que a Guarda não
impeça a entrada de turistas na subida de turistas na escadaria do monumento, desde
que acompanhados de um guia de turismo responsável. A informação que obteve é de
que existe uma guarda particular que não pertence ao seu efetivo no local, que em virtude
das obras está impedindo a entrada. Sr. Jarbas Favoretto perguntou se existe no
esquema atual, passado ou futuro do comandante Silvio algo em relação ao
aproveitamento melhor dos homens que a GCM tem. Disse que no passado podíamos
contar com a presença de uma pessoa muito estimada pelo Conselho e muito
competente, trata-se do inspetor Marino, que muita falta tem feito. Falou que na época o
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mesmo estava trabalhando na região central, ele fez uma espécie de batalhão com
guardas que possuíam conhecimento de outros idiomas para atenderem os turistas.
Reforçou que é muito importante para o turismo que, guardas com conhecimento de
línguas fiquem em locais adequados para um melhor aproveitamento. Comandante Silvio
disse que já foi discutido no âmbito da GCM, porém problemas mais urgentes estão
solicitando uma atenção para outros pontos. Explicou que o Inspetor Marino é seu Diretor
Administrativo, trabalhando no comando geral da GCM. Explicou que estão cadastrados
os intérpretes e tem-se a idéia de juntá-los em um grupo único, fato que deve ocorrer
através de um decreto, porque a GCM estava tão desorganizada que existiam várias
inspetorias e coisas que existiam de fato e não existiam de direito. Como exemplo citou
que quando precisava comprar comida para os cães do canil, era uma dificuldade em se
fazer a licitação porque o canil não existia legalmente. Já foram feitos 14 decretos
regulamentadores e vários ainda precisam ser feitos e o grupamento de intérpretes é um
deles. Sr. Fernando Aquino, Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, disse que o parque
da Luz é o mais antigo da cidade, está completando 200 anos, com grande importância
histórica para a cidade. Pediu ao comandante uma guarda fixa no local, como ocorre no
Parque da Independência. Disse que está há 3 semanas sem um efetivo noturno, apesar
de ter uma guarda particular e um sistema novo de vídeo que foi inaugurado esta semana,
nada substitui a proteção da GCM em atuar com esta nova tecnologia que o Parque
oferece. O Comandante reforçou o que disse com relação a dificuldade que tem de
contingentes pelo número de operações e problemas que enfrenta. O Parque da Luz não
tem um contingente fixo mas tem rondas periódicas da GCM e conta com uma guarda
contratada e um sistema da câmeras. Citou que este parque deveria ser o parque mais
protegido do mundo, pois em frente à ele tem o QG da Polícia Militar e do lado o 1º
Batalhão de Choque (ROTA). Se comprometeu a aumentar o número de rondas no local,
visto a impossibilidade de se colocar uma guarda fixa. Comandante Silvio acrescentou
que o seu objetivo principal é conseguir manter um guarda em cada escola municipal. Sr.
Armando Arruda Pereira Campos Mello, SINDIPROM, falou que no âmbito do Estado, o
turista como figura econômica importante para a cidade, possui uma delegacia
especializada. Sugeriu que se tente dentro do quadro da GCM, em listar aqueles que por
histórico, por profissão e por categorização, pudessem prestar serviços especializados em
atendimento ao turista. Sr. Albino Borini Filho explicou que o Anhembi possui 5 CIT’s
espalhados pela cidade, o objetivo desta atual diretoria é de ampliar esta quantidade,
assim como aprimorar em nível de equipamentos eletrônicos. Com este feito irá precisar
de um apoio muito grande da GCM, principalmente no período noturno. Sr. Paulo Santos
Mattos, ABRAJET, falou que como presidente da Fundação Santos Dumont, recebeu uma
área no município, perto de Cotia, à 12 Km da Marginal, chamada CEMUCAM (Centro
Municipal de Campismo), que recebe diariamente centena de pessoas, e nos finais de
semana milhares de pessoas. Solicitou ao comandante da GCM que pense sobre este
assunto, pois irá procurá-lo para um policiamento na área aos finais de semana. Dr.
Raphael Mário Noschese solicitou que os interessados enviem suas propostas à
Secretaria do COMTUR para que sejam encaminhadas ao Comandante. Sr. Sérgio Redó
disse que a GCM é um orgulho para a cidade. Aproveitou a presença do ilustre
Comandante Silvio Roberto Villar Dias para registrar o contentamento do Conselho em têlo ouvido de forma própria e altamente esclarecedora, pois é uma pessoa que conhece
profundamente os problemas de segurança da cidade. Pediu que se registre este voto de
louvor. Pediu votos de louvor também ao Sr. Paulo Santos Mattos pela presidência da
Fundação Santos Dumont, com a oportunidade de poder restaurar o acervo existente, que
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é muito importante para a cidade. Lembrou a todos que hoje é o dia do Soldado, que tem
um valor importante na Pátria, não só na questão da segurança, como também na
questão da defesa e da ordem institucional do país. Informou que irá representar o
presidente do Anhembi, Dr. Raphael Mário Noschese, no Comando Regional do Sudeste.
Dr. Raphael colocou para aprovação os votos de louvor mencionados: ao Comandante da
GCM e ao Presidente da Fundação Santos Dumont. Todos aprovaram. O Comandante
Silvio explicou que está tentando fazer o que é melhor para a GCM e ao Município.
Agradeceu a oportunidade. Item 05 – Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e
Recreação. Dr. Raphael Mário Noschese comunicou que o Secretario Fausto Camunha
não poderá comparecer em virtude da inauguração do Parque das Bicicletas que ocorrerá
amanhã. Sr. Modesto Stama, SEME, explicou que o Parque de Bicicletas possui 20 mil
metros quadrados de lazer e muito verde, além de uma ciclovia de 3 mil metros e pista
especial para crianças e ciclo simulador. A CET instalou uma ciclovia de ligação entre o
Parque do Ibirapuera e o Parque Municipal das Bicicletas. Convidou a todos para a
inauguração do Parque que será amanhã. Dr. Raphael pediu uma nova inversão da
pauta. Item 07 – Reveillon na Paulista. Sr. Paulo Santos Mattos leu na íntegra um ofício
que passou para o Presidente do Conselho, onde informa que na reunião ordinária do
FUTUR realizada em 19/06/00 foi aprovado o envio do despacho da renovação do
contrato do Reveillon na Paulista por mais dois anos, cuja resolução consta na 24ª
Sessão Ordinária do FUTUR para a aprovação do COMTUR. Aproveitou o uso da palavra
para mostrar a todos o logotipo do FUTUR. Explicou que a criação do logotipo foi de
autoria do Sr. Luiz Roberto Rolim de Oliveira, da SEMPLA e aprovado pelo FUTUR. Sr.
Paulo entregou ao Dr. Raphael dois ofícios solicitando a inclusão como convidados
especiais deste egrégio Conselho: a Sociedade Brasileira de Termalismo e a Fundação
Santos Dumont, citando o nome dos respectivos representantes. Sr. Paulo entregou a
todos uma cópia de uma notícia publicada no jornal O Estado de São Paulo em 22/08/00,
que atingiu a todos do turismo. Ela diz que o governo suspendeu investimento de R$ 1,1
bilhão destinada a ampliação do aeroporto de Guarulhos. Explicou que sem a aviação não
existiria o turismo. Disse que o aeroporto de Cumbica recebe 10 milhões passageiros por
ano, o aeroporto do Rio de Janeiro que recebe 5 milhões foi dimensionado para 15
milhões, tendo uma capacidade ociosa de 10 milhões. Agora terminaram as ampliações
do aeroporto do Rio de Janeiro e suspendem a verba destinada a ampliação de São
Paulo. Falou que protestou pela frieza do jornal O Estado de São Paulo e solicitou que o
Conselho tome medidas por escrito para autoridades, pois o assunto é grave e atingirá
duramente as atividades turísticas da cidade. Esta solicitação do Conselho deve ser para
que não suspenda a verba e que aplique-a imediatamente porque o aeroporto de
Cumbica já está saturado. Sr. Eduardo Sanovicz, SPC&VB, registrou que após a
manifestação do Sr. Paulo no Conselho Estadual sobre este assunto o SPC&VB se
manifestou à imprensa e se colocou contrário a esta suspensão. Ressaltou que o Diretor
da Infraero, Sr. Fernando Perrone, demonstrou total desconhecimento das pesquisas
feitas pelo Governo Federal sobre origem e destino de turistas. Disse que é impossível se
regular mercado por decreto. O aeroporto de São Paulo vem crescendo seu movimento
porque de alguns tempos para cá é crescente a mudança dos destinos dos vôos para São
Paulo. O motivo que traz a grande maioria de passageiros para cá é a participação em
feiras e congressos. A medida correta que a Infraero deveria ter adotado é a de ampliar
os investimentos no aeroporto de São Paulo no sentido de dotá-lo de infra-estrutura e
qualidade cada vez melhor dada a crescente procura. Ressaltou que esta atitude
prejudica o turismo e a captação de eventos, pois torna a cidade menos competitiva em
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relação aos destinos mundiais com quem disputa os eventos. Sr. Modesto Stama, SEME,
disse que a questão é política, visto que nossa cidade recebe muito mais passageiros. A
importância de nossa cidade com relação à feiras, eventos, negócios, indústria, etc., não
se pode comparar com o Rio de Janeiro. Fato que é muito fácil de ser comprovado
através de pesquisas. Opinou que o Conselho deve concitar todas as autoridades, como
vereadores, deputados, senadores para que lutem afim de coibir que este assunto siga
avante. Sr. Carlos Alberto Gusmão, SINDEGTUR, disse que São Paulo já perdeu as
indústrias do ABC pela cobrança de ICMS alto. O Rio de Janeiro está oferecendo uma
tarifa mais baixa de ICMS no combustível do avião e São Paulo deve proceder da mesma
maneira para que se tenha a mesma competitividade, para que as Companhias Aéreas
continuem pousando em São Paulo. Sr. Jarbas Favoretto disse que o Conselho Estadual
fez um ofício ao Secretário de Esportes e Turismo e um ofício ao Governador onde cita
algumas afirmações do Diretor da Infraero. Lamentou ao Governador e ao Secretário
Marcos Arbaitman, que o Presidente da República nomeie para um cargo de tanta
importância uma pessoa sem nenhuma capacidade. Disse que São Paulo não pode
aceitar este tipo de atitude e deve haver uma união para se tomar uma posição enérgica e
rápida. Ver. Mohamad Said Mourad, CMSP, disse que a Comissão de Turismo da Câmara
já tomou a decisão de repudiar barbaridades como esta. Salientou que inclusive por
questão de economia, pousando no Rio de Janeiro e vindo para São Paulo irá se gastar
muito mais combustível, além do transtorno que dará aos passageiros. Ressaltou que o
fato de São Paulo ser a porta de entrada do Brasil foi algo que aconteceu naturalmente e
não por imposição. Frisou que deve-se exigir, através dos meios políticos e pela imprensa,
no sentido de que não se cometa essa injustiça e não se crie através da política de
Brasília, esta política regionalista. Todos queremos o bem para o Brasil e que o turismo se
amplie para todo o Brasil dentro de suas características próprias. Dr. Raphael formulou
uma proposta para discussão, seria a constituição de uma comissão afim de dirigir-se
pessoalmente à Infraero no sentido de levar o protesto, para que se faça valer a voz do
Conselho junto à imprensa. Disse que esta é a maneira mais contundente e mais rápida
de demonstrarmos um desagravo a gravidade da situação e mostrar que todos estamos
irmanados nesta luta. Não se trata de uma disputa política ou regional. Sr. Paulo Santos
Mattos sugeriu que o Dr. Raphael, de comum acordo com a CMSP convoque
imediatamente uma coletiva de imprensa a ser feita no Anhembi, com a presença do
poder legislativo municipal. Dr. Raphael disse que esta sugestão completa o que foi citado
por ele. Jorge Eugênio M. de Valssasina, ABREDI sugeriu que a comissão deve ser
permanente para que se defenda interesses, levando até a Embratur uma solicitação de
que se divulgue a cidade lá fora, solicite que o Estado participe junto com a cidade de
assuntos ligados ao turismo, etc. Frisou que São Paulo não ocupa em turismo o lugar que
deveria ocupar porque não tem ninguém que fale pela cidade em termos de turismo no
Governo federal. Domingos Chiappetta, SHRBS/SP, disse que este assunto foi levantado
no Conselho Estadual e suas entidades já tomaram providências, oficializando o
Governador do Estado. Informou que o ICMS máximo que o Estado de São Paulo tinha
estava sempre na faixa de 25%, o governador Mário Covas luta para este índice fique
sempre abaixo dos 25%. Lamentou o fato do Sr. Fernando Perrone ser um paulista que
defende apenas os interesses do Rio de Janeiro. Dr. Raphael colocou para aprovação
duas propostas. A primeira é a constituição de uma comissão para deliberar perante quais
os organismos e qual a cronologia destes eventos. A segunda proposta seria convocar a
imprensa, junto com os representantes de Turismo da Câmara afim de alertar e
demonstrar o repúdio. Sr. Jarbas sugeriu que a citada comissão seja composta por Dr.
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Raphael Mário Noschese, Sr. Luiz Carlos Rodrigues do Valle e Sr. Paulo Santos Mattos,
se mais alguém quiser fazer parte poderá também. Dr. Raphael disse que é
imprescindível a presença de alguns vereadores. Porém ressaltou que não se pode fazer
desta comissão uma assembléia, senão ao invés de uma força de impacto, teremos um
número muito grande e irá diluir a seriedade da situação. Colocou que se aprovado irá
proceder através de duas vertentes, a primeira seria a convocação de uma coletiva
através da imprensa, em acerto com a CMSP em horários a ser estabelecido e em
seguida preparar um ofício em conjunto afim de documentar a posição deste colegiado e
da CMSP. Sr. Paulo Santos Mattos pediu o empenho da CMSP no sentido de que esta
coletiva seja de alta repercussão nacional. Dr. Raphael colocou esta proposta para
aprovação e a mesma foi aprovada por todos. Com relação a solicitação de inclusão
efetuada pelo Sr. Paulo, Dr. Raphael questionou qual o objetivo da Sociedade Brasileira
de Termalismo. Sr. Paulo Santos Mattos respondeu que trata-se de uma entidade que
cuida de todos os tipos de águas. Explicou que toda água mineral, o que existem são
águas com qualidades especiais e específicas. Disse que está se tentando desenvolver
uma mentalidade em que toda família fazia sua estação de águas de 21 dias, tomando
água de hora em hora. Ressaltou que não existe melhor tratamento do que água.
Salientou que a entidade estará fazendo um congresso em Águas de São Pedro. Dr.
Raphael colocou para a aprovação a inclusão das duas entidades solicitadas pelo Sr.
Paulo como convidados especiais: Sociedade Brasileira de Termalismo e a Fundação
Santos Dumont. Todos aprovaram as inclusões. Dr. Raphael, voltando ao assunto do
Reveillon, explicou que o evento já foi discutido pelo FUTUR, que aprovou o contrato do
evento por mais dois anos a ser submetido para aprovação do COMTUR. Surgiu
anteriormente a questão de indagar-se sobre a necessidade da apresentação de
determinados documentos para aprovação deste evento. Obteve informações e já
diligenciou que esses documentos se encontram de posse do promotor, pois são
documentos necessários a realização de eventos de grande porte: aprovações da CET,
da PM, da construção dos próprios que abrigarão o evento na Avenida. Citou que a
realização deste evento é louvável e encaminha para aprovação, visto que já foram
cumpridas as formalidades. Esclareceu que o mesmo já obteve aprovação da Prefeitura
de São Paulo. Sr. Jarbas Favoretto disse que gostaria de ver a reposta do ofício que o
FUTUR encaminhou a Prefeitura a pedido do Sr. Nicolau Tuma. Registrou que a empresa
que vem realizando este evento merece todos os elogios pois está cada ano melhor.
Ressaltou que a empresa que realizará o evento se comprometeu a dar uma verba ao
FUTUR e esse compromisso não ficou registrado nos anais do Conselho. Frisou que vota
a favor se houver esta verba, senão vota contra. Dr. Raphael disse que o COMTUR não
pode deliberar sobre algo que foi prometido ao FUTUR. Sr. Paulo Santos Mattos sugeriu
que se passe a palavra ao Sr. Fernando Elimelek da empresa que fará o evento, visto que
o FUTUR aprovou o evento desde que houvesse a verba para o FUTUR. Sr. Fernando
Elimelek, Playcorp, manteve o que foi dito em reunião do FUTUR, em destinar verba ao
FUTUR. Dr. Raphael colocou para aprovação a realização do evento Reveillon na Paulista
por mais dois anos e todos aprovaram. Informou que serão feitas três comunicações, ao
Prefeito, ao promotor do evento e ao FUTUR para que posteriormente venha a acertar a
verba. Item 06 – Centauro Motor Clube. Sr. Antônio de Souza Filho, da Interlagos
Eventos, empresa organizadora do evento Mil Milhas Brasileiras e está representando a
Centauro Motor Clube que tem os direitos deste evento. Agradeceu a oportunidade e
lembrou que no dia 8 de agosto, conforme decreto N.º 39705 a Mil Milhas Brasileiras
passou a fazer parte do Calendário Oficial comemorativo do Aniversário de São Paulo.
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Agradeceu a Comissão de Turismo da Câmara que desde o início tem apoiado este
trabalho, a Confederação Brasileira e Federação de Automóveis de São Paulo e ao diretor
do autódromo. Trata-se de um evento de grande crescimento e muito tradicional porque
vem desde 1956. Passou um vídeo com as imagens do evento. Sr. Antônio Murena Júnior
apresentou toda parte operacional e de planejamento que está pensado para o evento
que acontecerá em conjunto com o aniversário da cidade. O evento em questão se
encontra em sua 29ª edição e vem com a mesma tradição até os dias de hoje. A proposta
é de um evento de 1 semana, utilizando-se 2 finais de semana, para que possa trazer a
família brasileira e não apenas os aficionados do esporte automobilístico. Será realizado
no autódromo de Interlagos. A iniciativa do evento pertence à Centauro Motor Clube
desde 1956, sendo que a Interlagos Eventos realiza este evento desde 1998. Explicou
que a Mil Milhas Brasileira faz parte da história do automobilismo brasileiro, pois em todos
esses anos vem sendo utilizada como um campo de provas para a indústria
automobilística, não só como um evento de mera competição e para mostrar a
performance dos pilotos brasileiros, mas para que as marcas possam investir no
desenvolvimento tecnológico de seus produtos. É uma prova de longa duração e
respeitada como uma das mais importantes provas existentes no mundo. Consagrou
nomes que são orgulho para o país, desde Chico Landi até Rubens Barichelo e Chico
Serra. Disse que é um evento, que diferentemente da Fórmula 1, onde a montagem do
circo somente em um fim de semana para aficionados no esporte automobilístico, este
evento durante 1 semana abriga dentro da sua estrutura, não só atividade pista, como
outras atividades complementares, desde exposições de veículos, Shopping Centers e
Provas de “Off-Road”. Falou que as montadoras passaram a investir pesadamente nesta
modalidade, o que faz com que a Mil Milhas Brasileira possa ser comparada com grandes
eventos mundiais da categoria. Explicou que a proposta de dois fins de semana tem como
objetivo aproveitar a Praça do Autódromo de Interlagos em toda sua possibilidade, desde
a chegada das equipes, com a montagem dos carros, decoração de boxes, equipamento
de reabastecimento, bem como outras atividades além da pista, que vão desde
performance automobilísticas, com demonstrações de habilidades ao dirigir, como
Shopping Center Souvenir, Praça de Alimentação, Text Drive de Off-Road, Show Aéreo e
outros. Sr. Antônio de Souza Filho acrescentou que o diferencial deste evento com o da
Fórmula 1 é que trata-se de um evento que poderá usar 2 finais de semanas, o que é
muito importante em termos de turismo e hotelaria. Ressaltou que é aberto um espaço
para turistas, dando a chance de verem de perto os carros e ter a chance de andar no
autódromo, pois serão feitas promoções com sorteios para as pessoas andarem no carro
que vai competir junto com o piloto. Sr. Antônio Murina Júnior continuou sua explanação
explicando que no evento terá uma exposição e desfile de carros antigos, que
demonstram a evolução da indústria automobilística no Brasil e festas temáticas que
possibilita ao setor turístico e hotelaria, a estarem contribuindo com temas, que dentro do
evento, possam abrilhantar ainda mais o interesse em levar-se a família para participar. A
seguir Sr. Antônio Murina explicou detalhadamente todas as fases do evento. Finalizou
informando que o total de investimento previsto para o investimento é de R$ 3.090.000,00
(Três milhões e noventa mil reais). Sr. Eduardo Sanovicz, SPC&VB, solicitou que seja-lhe
enviada a programação com maior antecedência possível. Se colocou a disposição para
discutir assuntos que sejam pertinentes. Ver. Mohamad Mourad, CMSP, disse que a Mil
Milhas, voltou para a cidade de São Paulo devido ao apoio e respaldo do Sr. Fausto
Camunha e o empenho do Sr. Eduardo Daher, que trabalhou muito no projeto para que o
mesmo fosse realizado. Citou o também o empenho da Comissão de Turismo da Câmara
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no sentido de resgatar este evento para a cidade. Ressaltou a importância do decreto que
oficializa o evento no dia do seu aniversário, que se encontra em um mês que não possui
no circuito internacional realização de outras provas. Parabenizou os organizadores e
solicitou o apoio do Conselho. Ver. Antônio Goulart disse que a oficialização deste evento
é uma forma da Prefeitura estar se desculpando pelo descaso que fez com a Mil Milhas
durante os últimos anos. Parabenizou os organizadores do evento pela paciência e
perseverança que tiveram. Ressaltou a importância da Comissão da Câmara e do
COMTUR, estarem envolvidos neste evento, que é o que mais leva público ao Autódromo
de Interlagos. Sr. Domingos Chiappetta, SHRBS/SP, disse que sua entidade está dando
apoio institucional ao evento. Perguntou se existe alguma programação para o dia 25 de
janeiro. Sr. Antônio Murina Júnior explicou que a idéia é montar uma feira de uma semana
onde terá as montadoras mostrando os lançamentos e as primeiras carreteiras, inclusive
já foi convidado o primeiro ganhador da Mil Milhas, que estará presente com sua
carreteira. No aniversário da cidade será feita a classificação oficial do evento que será
das 14 às 17 horas. Será franqueado os portões e se convidará toda a população da
cidade para se divertirem, verem as exposições e serão sorteados passeios pelo
autódromo em carros de competição. Explicou que esta é a única prova de longa duração
da América do Sul e nada mais justo que ela permaneça na cidade mais importante da
América do Sul. Sr. Eduardo Daher pediu que o Dr. Rapahel solicite ao Prefeito para que
faça uma coletiva de imprensa na sede da Prefeitura, anunciando a Mil Milhas como parte
do calendário das festividades de aniversário da cidade. Sugeriu também que a união da
iniciativa privada com o poder público, traga de volta outros eventos desportivos como o
Campeonato Mundial de Motociclismo, que foi para o Rio de Janeiro. Outro evento que
está quase se perdendo é o Torneio Copa Master de Tênis, inclusive com a possibilidade
de fazê-lo no Anhembi. Sr. Albino Borini Filho pediu que o Sr. Eduardo faça esta
solicitação por escrito para que seja incluída em uma próxima pauta. Dr. Raphael, visto
que o Prefeito irá comparecer na próxima reunião, propôs a realização de uma reunião
intermediária, afim de que se faça uma triagem do que será apresentado ao Prefeito.
Solicitou que os temas de interesse sejam encaminhados a Secretaria do Conselho. Sr.
Domingos Chiappetta, SHRBS/SP, disse que não recebeu cópia do estatuto para poder
manifestar sobre o mesmo. Sr. Albino Borini Filho entregou a todos o projeto do Sr. Carlos
Alberto Gusmão do SINDEGTUR, Baile de Gala. Explicou que este projeto já foi aprovado
pelo FUTUR. Sr. Carlos Alberto Gusmão, SINDEGTUR, explicou que já possui a
aprovação do FUTUR e gostaria da aprovação do COMTUR. Ressaltou que a verba
destinada ao FUTUR já consta no projeto. Disse que este projeto já foi aprovado no ano
passado, porém não foi realizado devido a problemas ocorridos no próprio Palácio do
Governo. Citou a presença do Sr. Fernando Domingos da SVMA para que o mesmo
coloque a posição do Jd. da Luz. Sr. Albino Borini Filho ressaltou que o custo do evento
refere-se a verba do carnaval. Inclusive constante na Lei do carnaval. Evento que deverá
ser feito com a colaboração do Anhembi. Sr. Carlos Alberto ressaltou a necessidade
patrocínio para que seja um evento grandioso e bonito. Sr. Albino colocou o evento para
aprovação. Dr. Raphael questionou qual seria o apoio solicitado. Sr. Carlos Alberto
Gusmão explicou que está pedindo o apoio oficial do Conselho para que o evento seja de
interesse turístico e para que se possa contar com o Anhembi na montagem de alguma
parte da estrutura no Jd. da Luz, como colocação de tenda. Dr. Raphael explicou que para
o Anhembi facultar a colocação dos próprios junto ao evento, se faz necessário a
solicitação junto à SGM. Sr. Carlos Alberto informou que já fez o pedido e a aprovação do
Conselho só irá ajudar neste pleito. O evento foi considerado aprovado por todos os
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presentes. Sr. Fernando Domingos A. Pereira, SVMA, informou que estão abertos para
qualquer tipo de evento desta grandeza, pois esta há 2 anos em processo de revitalização
da área do Parque da Luz, com eventos culturais de acordo com o local que dispõe.
Recebeu o projeto do Baile de Gala esta semana e está avaliando. Afirmou que por parte
da SVMA alguns detalhes precisam ser esclarecidos, porém o projeto é muito
interessante, uma proposta muito bem elaborado e com um caráter cultural bastante rico.
Convidou a todos que se interessarem em desenvolver projetos no Parque da Luz para
entrarem em contato. Sr. Modesto Stama, SEME, solicitou aos organizadores da Couro
Moda e da Mil Milhas, para que entrem em contato com a São Paulo Transportes para
que se crie linhas especiais de ônibus e divulgue-os. Sr. Albino Borini Filho colocou para
aprovação a concessão de um diploma de honra ao mérito à revista Magazine Turismo e
Hotelaria pelos relevantes serviços prestados ao s setores de atividades turísticas de São
Paulo, solicitação do Sr. Jarbas Favoretto. Solicitação aprovada por todos. Sra. Regina
Aleotti, Clube dos Lojistas do Brooklin, pediu apoio do COMTUR, para que o Brooklin Fest
(Octuber Fest de São Paulo), que vem acontecendo há 4 anos, seja encarado com mais
seriedade, pois é feito um trabalho de se valorizar a cultura alemã no bairro do Brooklin,
que tem a história da imigração alemã. Disse que é um evento de rua, sem patrocinadores
e vem acontecendo com muito trabalho e ajuda. São trazidos para o evento dança típica,
banda de Blumenau, campeonato de “Chope” e outros atrativos. O evento é destinado à
família alemã que quer mostrar àqueles que não tiveram oportunidade de voltar para a
Alemanha o que é uma Octoubert Fest e também trazer esta cultura aos brasileiros.
Ressaltou que já foi feita a solicitação à SGM. Ocorrerá nos dias 23 e 24 de setembro e
terá toda qualidade de comida alemã, com um restaurante montado na rua, que será
administrado por uma entidade filantrópica que arrecada fundos para um asilo. Salientou
que trata-se de um evento que tem a intenção de se tornar tão importante para o lado
turístico da cidade como ocorre em Blumenau. Dr. Raphael informou que o evento em
questão terá todo apoio no que for possível. Pediu que todos cheguem no horário
marcado na próxima reunião. Após esta solicitação a reunião foi encerrada às 12h40.
Para constar, eu, Thelma Rodrigues Ghobril, lavrei a presente ata, que se aprovada será
assinada pelos membros do conselho.
São Paulo, 25 de agosto de 2000.
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