XI SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMTUR
Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil, às 10h40, no Salão Nobre da
ABRACCEF do Palácio das Convenções do Anhembi, realizou-se a XI Sessão
Extraordinária 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 explicando que a
mesma tem como objetivo principal, discutir pauta única no tocante aos gastos realizados
com verbas do FUTUR 2000. Lembrou que a aprovação de gastos realizados é
bicolegiada, ou seja, tem que ser aprovada pelos egrégios Conselhos do FUTUR e
COMTUR. Explicou que há poucos minutos acabou a reunião do FUTUR, em que foram
aprovadas as contas com algumas alterações. Dr. Raphael Mário Noschese explicou que
está sendo procedido o reestudo da Planilha de Projetos que está sendo entregue, onde
será informado a todos quais as verbas que foram aprovadas e as que foram glosadas
para efeito de discussão, e se for o caso de aprovação ou glosa deste Conselho. Passou
a palavra para Srta. Denise esclarecer as verbas que foram objetos de apreciação da
reunião recém terminada do FUTUR. Srta. Denise Battistini explanou sobre a Planilha que
foi entregue a todos. Disse que a verba do FUTUR destinada para este ano é de R$ 500
mil reais. No dia 4 de novembro último passou por aprovação da SGM porém não esta
empenhada em nome do Anhembi e tudo será feito para que isso ocorra. Esta reunião é
para que todos tenham conhecimento dos gastos que já foram efetuados. Salientou que
não há tempo hábil para se fazer licitações por isso está se tentando justificar os gastos
com alguns itens que poderiam ser proveitosos para o turismo da cidade. Apresentou os
gastos efetuados com Material Promocional e os novos projetos do que se poderá concluir
dentro da verba deste ano, assim como o saldo existente devido ao fato de não haver
tempo hábil para licitação. Sr. Albino Borini Filho explicou que, com relação a verba de R$
500 mil, foi liberada apenas a Ordem de Serviço. O que existe hoje é apenas uma Ordem
de Serviço liberada pelo Secretário Municipal. Face isso os próximos passos são:
apresentação de contas para FUTUR e COMTUR com respectivas aprovações para que o
Anhembi emita uma Ordem de Serviço através do Departamento Financeiro para se
ressarcir dos valores que foram adiantados pelo Anhembi para efetuar as despesas. Para
que as despesas seguintes possam ser pagas precisa-se, dentro dos trâmites legais,
empenho por parte da Secretaria das Finanças, liberação dos valores para o Anhembi e
um prazo mínimo de 30 dias para que se possa concluir a compra desses materiais e
obter os comprovantes das receitas utilizadas. Finalizou que na realidade não existe uma
verba e sim uma promessa de uma Ordem de Serviço liberada. Dr. Raphael explicou que
existe um crédito gráfico que será utilizado e transformado em valores a serem recebidos
a medida que se apresentem a documentação pertinente. O que está sendo colocado
para aprovação é a conta gráfica, sem a qual seria impossível aportar as Ordens de
Serviços necessárias para viabilizar o recebimento dos valores. Sr. Luís Carlos Rodrigues
do Valle, ABAV, sugeriu que se faça um planejamento antecipado de onde será
empregada a verba. Sr. Jarbas Favoretto, SINDETUR, disse que esta previsão antecipada
já foi efetuada, o que ocorre é que se vota a quantidade quando há a liberação da verba,
pois nem sempre a mesma corresponde ao que foi solicitado. Sr. Paulo Santos Mattos,
ABRAJET, acrescentou que os assuntos já foram discutidos exaustivamente em reuniões
anteriores do FUTUR, que possui representantes eleitos pelo COMTUR. Sr. Jarbas
acrescentou que o FUTUR examina problemas financeiros antes de aprovar e trazer para
o COMTUR. Srta. Denise acrescentou que todos os itens que estão sendo colocados
fazem parte do PLATUM, ou seja, está dentro do que foi previsto e aprovado pelo
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Conselho. Após estes comentários os valores apresentados para Material Promocional,
gastos e a serem gastos, foram aprovados. Srta. Denise apresentou os valores a serem
gastos com os CIT’s (Centrais de Informações Turísticas). Informou que os itens 4 e 5,
referentes à assinaturas anuais do jornal Folha de São Paulo e da revista VEJA, foram
glosados e os valores serão repassados para outros itens, como compra de uniforme para
os funcionários dos CIT’s. Sr. Paulo Mattos explicou que o que foi decidido pelo FUTUR é
que estes itens que foram extintos serão oferecidos pelos órgãos que utilizarão o espaço
gratuitamente para que promovam seus instrumentos. Sr. Luís Carlos do Valle perguntou
se os CIT’s não foram terceirizados. Dr. Raphael respondeu que este assunto será trazido
para discussão na próxima reunião do Conselho no dia 12 /12/00. Adiantou que o que se
pretende é uma cessão de direitos a terceiros que venham explorar o espaço aéreo,
desde que não se crie nenhum empecilho na identificação precisa dos CIT’s. Com isso
haveria um reparo de todos os CIT’s e a empresa detentora desses direitos pagará um
valor ao Anhembi além da reforma, da manutenção e da divulgação. Após as ressalvas
efetuadas os valores apresentados a serem gastos nos CIT’s foram aprovados. Dr.
Raphael informou que em 04/11/00, no DOM (Diário Oficial do Município) foi feita a
publicação que faculta a expedição das Ordens de Serviço afim de viabilizar e transformar
àqueles valores gráficos em dinheiro. Só houve a expedição e a publicação deste ato em
04 de novembro, por este motivo este assunto só foi trazido agora. Srta. Denise
apresentou os valores gastos com a participação de feiras nacionais e internacionais,
assim como os projetos de participação futura. Dr. Raphael explicou que os valores das
feiras em que a cidade de São Paulo se fez representar, foram valores que o Anhembi
adiantou por serem eventos de grande importância. Sr. Luís Carlos perguntou se nesse
valores apresentados já está deduzido o valor da participação dos cooperados. Srta.
Denise respondeu que os valores dos cooperados já foram abatidos. Sr. Jarbas Favoretto
solicitou à Srta. Denise um relatório minucioso do evento ABAV/2000. Srta. Denise
explicou que quanto às feiras que se pretende participar, o FUTUR não aprovou a
EXCON’2000. Ressaltou que neste caso já estaria sendo pago a participação em 7 feiras
internacionais que ocorrerão no próximo ano, pois a EMBRATUR abriu o calendário de
feiras mais cedo. Sr. Jarbas Favoretto informou que o FUTUR aprovou a transferência da
verba que correspondia a participação na EXCON’2000 (R$ 2.000,00) para as feiras
internacionais 2001. Sr. Armando Arruda Pereira Campos Mello, SINDIPROM e UBRAFE,
informou que estará presente na EXCON’2000, que ocorrerá em Belém do Pará. Caso
haja interesse de alguma manifestação deste Conselho, disse que terá orgulho em fazer
esta representação sem nenhum ônus. Dr. Raphael agradeceu e aceitou a oferta do Sr.
Armando. Sr. Carlos Alberto Gusmão, SINDEGTUR, pediu que se acrescente a presença
de um representante nas feiras internacionais. Solicitou também a confecção de cartão de
visitas para os conselheiros. Srta. Denise disse que os cartões de visitas poderão ser
acrescentados no item de Material Promocional. Sr. Paulo Mattos solicitou também
carteira de identificação para os conselheiros. Dr. Raphael pediu estes acréscimos no
item Material Promocional. Sr. Jarbas Favoretto informou que a solicitação do Sr. Carlos
Alberto com relação a presença de um representante do Conselho nas feiras, consta na
Planilha de gastos. Inclusive aproveitou para agradecer por esta lembrança. A seguir os
valores referentes a participação em feiras foram aprovados. Srta. Denise apresentou os
valores gastos e a serem gastos com os Roteiros Turísticos. Evento que ocorre todos os
domingos há 17 anos. Sr. Luís Carlos perguntou quanto aos números de roteiros
realizados semanalmente. Srta. Denise respondeu que são 4 roteiros por semana. Sr.
Luís Carlos sugeriu que se coloque a quantidade de roteiros e não quantidade de finais de
semana como consta na Planilha. Srta. Denise esclareceu que os roteiros especiais
tratam-se de solicitações de escolas ou entidades carentes e Roteiros Natalinos são
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àqueles que foram bem aceitos em anos anteriores. Sr. Luís Carlos solicitou que passe a
demonstrar na Planilha as receitas provindas dos roteiros que são cobrados, assim como
serão feitas nas feiras onde houveram cooperados. Dr. Raphael colocou para aprovação
a proposta do Sr. Luís Carlos, em se fazer um demonstrativo das receitas. A proposta foi
aceita. A seguir o item Roteiros com valores gastos e a serem gastos foram aprovados
com as ressalvas formuladas. Sr. Jarbas Favoretto fez uma colocação que somando-se
os valores apresentados tem-se os seguintes números: Valores Gastos totalizam R$
151.337,99; Valores autorizados a gastar totalizam R$ 212.526,93; Taxa de Administração
destinada ao Anhembi totalizam R$ 25.000,00 e uma sobra de R$ 111.135,08. Disse que
esta sobra teoricamente será devolvida pois não está autorizado a gastar. Explicou que
não se pode fazer de outra forma visto o adiantado do ano. Sr. Armando perguntou se a
feira que ocorrerá em Bruxelas, em maio/2001 está na relação de feiras que o Anhembi
irá participar. Srta. Denise respondeu que não, pois não faz parte do rol das principais
feiras colocadas pelo Programa da EMBRATUR. Sr. Armando disse que trata-se de uma
feira importante para o Complexo Anhembi. Sr. Antônio Castelo da Cruz, AR-SÉ,
perguntou se não tem possibilidade de se investir parte da verba no embelezamento
natalino da cidade. Dr. Raphael respondeu que existe um projeto da Prefeitura para este
fim, além de constar na planilha os Roteiros Natalinos. Ressaltou que a Prefeitura, através
da Secretaria de Governo Municipal, junto com o Anhembi e com a Associação Comercial,
esta realizando um concurso que irá premiar as melhores decorações natalinas. Sr.
Antônio disse que conhece este trabalho, porém gostaria que o Anhembi financiasse algo
neste sentido, pois está difícil conseguir recursos. Dr. Raphael disse que o Anhembi, pelo
Tribunal de Contas está vedado a proceder o destino de verba para esta finalidade. A
verba que poderia disponibilizar para esta finalidade são as constantes no FUTUR,
através da utilização das Ordens de Serviço, cuja aprovação ocorreu apenas em 04 de
novembro último. Sr. Antônio solicitou que lhe seja encaminhado estas dotações com o
que pode e o que não pode ser feito. Sr. Jarbas Favoretto disse que isso prova como é
importante a presença da Regional Sé, que tem voto, assento e que só ultimamente tem
comparecido a este Conselho. Dr. Raphael disse que será enviado ao Sr. Antônio os
dados solicitados. Sr. Jarbas Favoretto solicitou uma carta de parabenização para a
ABAGA, pela revista Alta Gastronomia, que esta no seu 3º exemplar e cada vez melhor.
Dr. Raphael colocou esta solicitação em aprovação e a mesma foi aprovada por todos. Sr.
Jarbas Favoretto sugeriu um sorteio entre os Conselheiros presentes para participar do 2º
Congresso Brasileiro da Atividade Turística, que ocorrerá entre 27/11 à 01/12 em
Blumenau. Dr. Raphael concordou com a sugestão e passou-se para o sorteio. O membro
sorteado foi Sr. Antônio Ivo Pezzotti, que explicou que não poderá participar. O Sr.
Nicolau Tuma foi contemplado em um novo sorteio, porém também declinou do mesmo.
Em um novo sorteio, foi contemplado o Sr. Antônio Castelo da Cruz que também declinou.
Em um novo sorteio foi contemplado Sr. Jorge Eugênio que também declinou. Em novo
sorteio contemplou-se a Sra. Iê K. Kho Kobayashi que também não poderá estar
presente. No sorteio seguinte, foi contemplado Sr. Antônio Reinales que agradeceu e
aceitou o convite. Sr. Armando disse que estará presente neste evento em Bruxelas e se
colocou a disposição para qualquer atividade deste Conselho. Sr Nicolau Tuma solicitou
um relatório sobre o que foi feito nesta administração com referência ao turismo. Disse
que teve a satisfação de ouvir recentemente uma entrevista dada pelo Sr. Sérgio Redó,
no canal Comunitário, sobre as atividades do Turismo e do Anhembi, onde o mesmo citou
muitos trabalhos realizados pelo Anhembi. Disse que o Prefeito tem feito uma campanha
para informar o grande público o que fez na sua administração. Acrescentou que na parte
de turismo, muito foi feito na Prefeitura, graças ao trabalho do Anhembi e deste Conselho.
São Paulo está se projetando no cenário mundial como um grande centro de atração
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turística. Ressaltou que o Sr. Sérgio Redó citou um número grande de eventos que o
Anhembi patrocina e orienta na cidade e não tem sido divulgados. Frisou que o trabalho
que o Anhembi desenvolve tem que ser ressaltado, pois se não divulgar estes feitos,
dificilmente a população saberá o que é feito pelo Anhembi. Dr. Raphael disse que o
Anhembi possui duas diretorias que operam nesta área, Diretoria de Turismo e Diretoria
de Eventos, sob a responsabilidade dos Srs. Albino Borini Filho e Sérgio Redó,
respectivamente. Informou que irá solicitar às mesmas para procederem relatórios a
serem distribuídos na próxima reunião. Sr. Jorge Eugênio M. de Valssasina convidou a
todos os conselheiros para um “Happy Hour” de lançamento da 2 Fenaostra (Festival
Nacional da Ostra e Cultura Açoriana), que ocorrerá 21/11/00, às 18h00 no Bar Água
Benta, Rua Mourato Coelho, 787. Comunicou que a ABAGA irá realizar um jantar em
homenagem aos Atletas que participaram das Para-Olimpíadas 2000 em Sidney,
convidou a todos. Informou que estará enviando a todos os conselheiros, convite para
uma festa que ocorrerá no dia 28/11/00, no Jardineira Grill. Sr. Paulo Mattos disse que foi
publicado no jornal o Estado de São Paulo, um trabalho que vem sendo realizado com a
ajuda do Dr. Raphael, sobre a redução do IPTU e ISS de Hotéis, Restaurantes e outros
logradouros turísticos. Ressaltou que este fato é muito importante e trata-se de um
trabalho desenvolvido pelo Anhembi. Convidou a todos para o jantar anual de
confraternização da ABRAJET (Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de
Turismo), que ocorrerá às 20h00 do dia 11/12/00 no Hotel Park Plaza, Al. Lorena, 360.
Acrescentou que na oportunidade deste jantar a ABRAJET irá destacar o trabalho
magnífico que vem sendo desenvolvido pelo Anhembi, com destaque ao seu presidente,
Dr. Raphael Mário Noschese. Dr. Raphael explicou que houve uma deliberação de
algumas teses a serem levadas ao Sr. Prefeito. Dentre estas teses aprovadas,
encontram-se a redução de ISS, a abertura de algumas ruas centrais ao tráfego de
veículos, que se encontra em curso junto à CET e a redução do IPTU. Disse que o
Prefeito deverá comparecer a uma reunião festiva deste Conselho, afim de que possa dar
a luz a esses temas. Com relação aos Impostos, existe um problema que está sendo
diligenciado junto à Secretaria de Finanças e de Negócios Jurídicos, sobre a viabilidade
legal de implementação. Sr. Armando comunicou que a UBRAFE, o SINDIPROM e o
SPC&VB estarão realizando um coquetel de lançamento do calendário de feiras dos
associados da UBRAFE e o calendário do SPC&VB, que abrange os eventos que também
não são de associados da UBRAFE. O coquetel será dia 04/12/00, no Novo Hotel, Center
Norte, às 21h00. Dr. Raphael informou que dia 12/12/00 teremos novamente uma reunião
dupla, FUTUR e COMTUR, às 10h30 FUTUR e 11h00 COMTUR. Encerrou a reunião às
11h55 agradecendo a presença de todos, Para constar, eu, Thelma Rodrigues Ghobril,
lavrei a presente ata, que se aprovada será assinada pelos membros do Conselho.
São Paulo, 20 de novembro de 2000.
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