CLXXXIX SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(19 de março de 2014)

Reunião realizada dia 19 de março de 2014 às 10h30, na Sala Setorial Santana I, no
Expo Center Norte, sob a presidência do Sr. Wilson Poit e com a presença dos
Senhores Conselheiros relacionados no final desta ata.
Sr. Wilson Poit, Diretor Presidente da SPTuris, agradeceu a presença de todos e
iniciou a reunião. Em seguida apresentou-se e solicitou aos Conselheiros presentes que
fizessem o mesmo. Iniciou sua apresentação e destacou que o foco da São Paulo
Turismo é profissionalizar o Turismo na cidade e melhorar a recepção dos turistas, entre
outras. Informou que a fase agora é de dialogar com o trade e elaborar um plano de
ação. Lembrou que é um ano com o calendário apertado devido aos feriados e aos
jogos da Copa do Mundo. O importante agora é pensar no legado que essa competição
deixará para a cidade e focar em criatividade e profissionalismo para resolver as últimas
pendências que faltam até a realização dos jogos. Destacou que a vocação da cidade
de São Paulo é para o turismo de negócios; contudo o foco agora é incentivar ainda
mais o turismo médico e de lazer. Continuou dizendo que as reuniões do COMTUR
devem ser reformuladas para que tenha um quórum maior e mais atuante, com
convidados extras que possam contribuir nos mais diversos assuntos. Colocou-se à
disposição de todos os Conselheiros para ouvi-los e conversar sobre suas sugestões e
propostas. Destacou que o objetivo é criar metas simples e planos de ação passíveis de
serem executados e com resultados mensuráveis, para que esse progresso seja
mostrado nas próximas reuniões.
Sr. Roberto Belleza apresentou-se e destacou que hoje atua na Assessoria da
Presidência da SPTuris e também como assessor de acessibilidade e inclusão da
pessoa com deficiência.
Sra. Sandra Freitas, do SENAC, informou que é responsável pelo desenvolvimento dos
cursos da área de Eventos, Hospitalidade, Gastronomia, Nutrição e Desenvolvimento
Social. Colocou-se à disposição para discutir no COMTUR sobre capacitação de
profissionais destas áreas.
Sra. Juliana Pestana, da SPTuris, apresentou-se e informou que é Coordenadora de
Turismo de Negócios, sendo sua principal função promover a cidade como um destino
de turismo de negócios, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Colocou-se à
disposição para dialogar sobre o assunto e sobre como a cidade pode fomentar essa
vocação.
Sr. Rodrigo do Vale informou que representa a ASSOCITUR, Associação dos
Transportadores de Turistas, Industriários, Colegiais e Similares do Estado de São
Paulo.
Sra. Kelly Morette informou que é Diretora de Eventos da ASSOCITUR e do
TRANSFRETUR.
Sr. Shigueru Tamura apresentou-se e informou que é Gerente Executivo da ABAV/ SP.
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Sr. Jarbas Favoretto informou que representa a AMITUR.
Sra. Maria Teresa O. Grillo informou que representa a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, que é responsável pela elaboração do Plano Diretor, planos
regionais e dos instrumentos urbanísticos de desenvolvimento da cidade. Destacou que
tais instrumentos urbanísticos não são capazes por si só de desenvolver determinadas
áreas da cidade e que é necessário o fomento das atividades econômicas. Indicou que a
atual gestão da SMDU está focada no desenvolvimento de outros tipos de planos, entre
eles na área de Turismo. O foco de um destes planos é nos parques da Zona Sul da
cidade.
Sra. Claudinéia Baroni, Gerente de Eventos da CET, solicitou que seja colocada nas
próximas pautas a questão dos pontos de embarque e desembarque de turistas na
cidade de São Paulo. Informou que a CET já está trabalhando nestas reservas de vagas
nos pontos turísticos da cidade e também nas vagas para ônibus fretados, para que eles
possam estacionar e permanecer no local por determinado período. Colocou toda a
equipe da CET à disposição para trabalhar junto com a SPTuris também no projeto do
City Tour Oficial da Cidade de São Paulo.
Sr. Mauro Gomes Dias, Delegado titular da DEATUR, Delegacia Especializada de
Atendimento ao Turista no Estado de São Paulo. Agradeceu à SPTuris, na figura do
Diretor Presidente Sr. Wilson Poit, pela excelente organização do último Carnaval de
São Paulo.
Sra. Luciane Leite lembrou que a primeira reunião do ano é sempre a reunião de
prestação de contas do FUTUR Fundo Municipal de Turismo onde são apresentadas as
ações realizadas no ano anterior e o plano de ação para utilização do saldo
remanescente do Fundo. Iniciou a apresentação da Prestação de Contas mostrando o
valor bruto do Recurso utilizado em 2013 e o saldo remanescente de 2011 e 2012 de R$
644.824,76. Continuou mostrando as despesas deste recurso em PROMOÇÃO de R$
217.844,87 com a realização de fam tours, press trips e site inspections. Outras
despesas em PROMOÇÃO foram as participações em Feiras e Eventos, como ABAV,
Travel Week, ABROAD, WTM Latin America, Feira de Gramado entre outros.
Demonstrou também as despesas com o programa São Paulo Meu Destino, confecção
de calendário de mesa e pen drives, anuidades de associações (ICCA, ABAV, IGLTA e
ANSEDITUR). Apresentou as despesas com viagens à Brasília para reuniões com o
Ministério do Turismo e com a realização do Projeto Executivo da Placa de Sinalização
do Pórtico da Rodovia Ayrton Senna. As despesas da área de PLANEJAMENTO de R$
12.468,98 demonstrou a verba utilizada com a estrutura de execução do PLATUM,
reuniões do COMTUR de R$ 3.593,78. A taxa de administração incidente de 5% no
valor de R$ 11.695,38, totalizando valor gasto de R$ 245.603,01 no código 2122. Da
verba de Roteiros Temáticos, foram demonstrados os gastos com: reimpressão dos
folhetos em Inglês e Espanhol de diferentes temas; aquisição e gravação de pen drives
e CDs com os Roteiros Temáticos e traduções diversas. Outros gastos apresentados
foram: realização da Festa das APAS (APA Capivari Monos), produto que a SPturis está
ajudando a desenvolver na região Sul da cidade São Paulo; impressão do folheto Viva
Tudo Isso; realização do Roteiro Afro; folheto Trólebus,Taxa de Administração de 5% no
valor de R$ 3.311,74, totalizando valor gasto de R$ 78.198,18, no código 2129.
Apresentou o saldo bruto para 2014, lembrou que o recurso do FUTUR só foi
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disponibilizado em setembro de 2013. No orçamento para o ano de 2014 não consta
recurso apropriado para o FUTUR. Iniciou a apresentação do Plano de Aplicação do
FUTUR para 2014 demonstrando que com o saldo remanescente do ano 2013 de R$
234.570,16 para a atividade 2122 as ações previstas: despesas com promoção
turística, participação em feiras multiprodutos. Informou que todo início de ano há uma
reunião entre a São Paulo Turismo e o SPC&VB para apresentação do planejamento
anual. É uma maneira de ambas as empresas trabalharem de forma integrada pela
cidade de São Paulo, com a otimização da utilização de recursos. Nas feiras ou eventos
que o SPC&VB não puder estar presente, a São Paulo Turismo a representará e viceversa. Destacou os eventos em que ambas as empresas atuam em conjunto: ABAV,
Feira de Gramado, WTM Latin America e Braztoa. Apresentou em seguida os gastos
previstos com fam tours, press trips e site inspections para o trade e para o MICE;
também como São Paulo Meu Destino, São Paulo Meu Destino Latin America (city tour);
eventos LACCTE, ESFE, Travel Week e ABROAD. Informou que estão previstos os
pagamentos das anuidades da ICCA, ABAV e IGLTA. Os gastos para Suporte ao
Turismo (reuniões do COMTUR, manutenção do PLATUM) também foram
apresentados. Finalizando, explicou que durante a Copa está prevista a distribuição dos
folhetos dos Roteiros Temáticos nas CITs. O saldo remanescente da atividade 2129
(roteiros turísticos temáticos) de R$ 86.453,40 será utilizado para reimpressão, no
decorrer deste ano.
Sr. Jarbas Favoretto questionou sobre a participação da SPTuris no Salão São Paulo
de Turismo e solicitou que um membro do CONRETUR PA - Conselho Regional de
Eventos e Turismo de Parelheiros fosse convidado para fazer parte como membro do
COMTUR.
Sra. Luciane Leite informou que na próxima reunião do COMTUR um membro do
CONRETUR PA será convidado a participar.
Sra. Maria Teresa O. Grillo questiona sobre como o evento da Copa do Mundo será
incluído nestes gastos previstos para 2014 demonstrados.
Sra. Luciane Leite informou que a verba do FUTUR só pode ser utilizada na
implementação do Plano Municipal de Turismo, e que para o custeio de ações durante a
Copa a SPTuris firmou outros contratos com a Prefeitura de São Paulo.
Sr. Wilson Poit informou que a SPTuris está em negociação com a Secretaria de
Transportes para acertar questões referente ao City Tour Oficial de São Paulo e também
com outros órgãos para preparar a cidade para a Copa. Lembrou que outras entidades
da cidade também estão trabalhando incessantemente para que o evento seja um
sucesso. Destacou que está muito animado com a participação e engajamento das
equipes da SPTuris na realização dos projetos para a Copa, e também no último
Carnaval de São Paulo, pois o evento foi um sucesso, recebendo de 40 a 50 mil
pessoas no Sambódromo. Disse que o Carnaval de rua também foi muito positivo, com
a participação de quase um milhão de pessoas, e a idéia agora é organizar melhor os
eventos e explorar patrocínios para trazer receita para a cidade. Informou que espera a
entrega do caderno de encargos do Carnaval de Rua para outubro deste ano e pretende
trabalhar junto com a Secretaria de Cultura para apoia-los nestes eventos. Disse que o
foco da cidade agora é a Copa do Mundo e que todas as ações da SPTuris estão
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programadas e com datas para serem terminadas. Colocou-se à disposição para ouvir
os membros do Conselho. Informou que solicitou recentemente à Diretoria de Turismo a
informação de qual é a receita/ verba de Turismo de outras cidades brasileiras, Estados
e até países, para que fosse possível compará-los e pleitear mais verbas, mostrando
resultados. Informou que a maior meta no momento é o projeto chamado Novo
Anhembi, que prevê a ampliação dos espaços, instalação de ar condicionado, entre
outras melhorias. Explicou também que o projeto do City Tour deve sair mesmo
utilizando ônibus fechados e que é preciso ainda resolver outros pontos importantes,
como: serviço de receptivo, gravações em idiomas, pontos de embarque e
desembarque, se haverá o chamado Roteiro do Samba em separado, entre outros
pontos. Por fim, respondeu ao questionamento do Sr. Jarbas Favoretto dizendo que irá
analisar a participação da cidade de São Paulo no Salão São Paulo de Turismo.
Finalizou indicando que o ponto é também utilizar idéias criativas para atrair e atender
bem os turistas que virão à cidade durante a Copa.
Sra. Luciane Leite complementou as informações do Sr. Wilson Poit sobre a Copa do
Mundo, informando que haverá a inauguração da CIT Congonhas; a reforma da CIT
Tietê em convênio com o Ministério do Turismo e contrato com a SGM; a compra de 3
vans e 5 segways para serem centrais móveis de atendimento ao turista e também a
implementação da sinalização turística de pedestre no centro da cidade. Informou que a
SPTuris conseguiu também a liberação de verba para mídia aeroportuária durante a
Copa e confecção do guia do espectador para ser distribuído durante o evento. Concluiu
lembrando que foi enviado via e-mail aos conselheiros o pedido da SEMPLA –
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão para indicação de membro do
COMTUR para participar do CPOP – Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento
Participativos. Houve manifestação do SPC&VB e por isso o Sr. Toni Sando foi
escolhido como representante do COMTUR junto àquele Conselho, e sua suplente a
Sra. Elenice Zaparolli.
Sra. Lucia Regina, da SPTuris, complementou informando que o Decreto nº 54 837/
2014, que criou o Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativos
(CPOP) no âmbito da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPLA),
será constituído por integrantes da sociedade civil e por representantes dos Poderes
Executivo e Legislativo municipal. Como houve manifestação da Fundação 25 de
Janeiro – SPC&VB, e o nome do Sr. Toni Sando apresentado e aprovado pelos
presentes na corrente reunião, ele será então o representante do COMTUR junto à
CPOP.
Sra. Fernanda Ascar, da SPTuris, informou aos presentes que o Ministério do Turismo
em parceria com a FGV realizará a edição 2014 da Pesquisa do Índice de
Competitividade do Turismo Nacional de 07 a 11 de abril na cidade de São Paulo. A
critério do Ministério algumas entidades do trade e secretarias serão convidadas a
participar da pesquisa do índice através de entrevistas e solicitou o apoio das entidades
convidadas para receber a pesquisadora da FGV.
Sr. Jarbas Favoretto solicitou que fosse retomada uma ação da Polícia Militar de
identificar os policiais que atuam no Centro de São Paulo com as bandeiras dos idiomas
que eles dominam pregada no braço do uniforme.
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Sr. Wilson Poit informou que para a Copa estão sendo realizados cursos de idiomas
pelo Pronatec e diversos profissionais estão sendo treinados, inclusive policiais. Em
seguida agradeceu a todos e encerrou a reunião às 11h20. Para constar eu, Cynthia
Noce, lavrei a presente ata.
São Paulo, 19 de março de 2013.
Presentes:
Nome
Shigueru Tamura
Kelly Morette
Claudinéia Baroni Sarra
Mauro Gomes Dias
Toni Sando
Virgílio Carvalho
Jarbas Favoretto
Sandra Regina Mattos
Maria Teresa Oliveira Grillo
Rodrigo H. do Vale

Membro
Suplente
Suplente
Suplente
Titular
Titular
Convidado
Titular
Suplente
Titular
Convidado

Entidade
ABAV
ASSOCITUR
CET
DEATUR
SPC&VB
SINHORES
AMITUR
SENAC
SMDU
ASSOCITUR

Wilson Martins Poit
Luciane Leite
Fernanda Ascar
Roberto Belleza
Miquéias de Morais

Titular
Titular
Suplente
Convidado
Gestor do FUTUR
Assessoria de
Imprensa
Assessoria de
Imprensa
Convidada

SPTuris
SPTuris
SPTuris
SPTuris
SPTuris

Beatriz F. M. Oliveira
Marusa Trevisan
Juliana Pestana

SPTuris
SPTuris
SPTuris

Em conformidade:
______________________
Luciane Leite
Secretária-Executiva do COMTUR

_____________________

______________________

Miquéias de Morais

Sandra Menezes

Gestor do FUTUR

Tesoureira do FUTUR
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