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205º SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR 
 
 
Reunião realizada dia 26 de março de 2019, às 15h, Praça das Artes, sob a presidência do Sr. 
Orlando Lindório Faria, Secretário Municipal do Turismo, Conselheiros e Convidados 
relacionados no final desta ata. 
 
SPTuris| Fernanda Ascar deu boas vindas aos participantes e destacou que o turismo da 
cidade passa por uma nova etapa, muito importante, com a criação da Secretaria Municipal 
de Turismo quem passa a ser responsável pela coordenação do Conselho Municipal de 
Turismo. Em seguida, passou a palavra ao Secretário de Turismo Orlando Faria. 
 
SMTUR| Orlando Faria agradeceu a presença de todos e iniciou a pauta do dia 
apresentando seu histórico na gestão pública e da finalidade da criação da SMTUR. Também 
destacou sua participação na APRECESP, e outras atividades profissionais que realizou 
relacionadas a turismo e eventos. Justificou a realização da primeira reunião apenas ao final 
do primeiro trimestre considerando que a secretaria foi criada no final de agosto de 2018 e 
desde entrao foi envolvida na realização de grandes eventos da cidade como Réveillon, 
aniversário da cidade e carnaval. Afirmou que estava se inteirando dos projetos de turismo 
já existentes, a fim de pensar em políticas públicas para o turismo da cidade. Falou da 
importância de restabelecer o conselho, e fez um convite para uma reunião individual com 
cada conselheiro para discutir propostas. Citou a importância de construir o Plano Municipal 
de Turismo - PLATUM com a participação da sociedade, entidades, estudantes, a fim de criar 
um plano de qualidade e que seja uma política de Estado e não de governo. Convidou os 
presentes nesse momento realizarem uma rodada de apresentação com nome e 
organização que representavam. 
 
SEME| Thiago Lobo salientou a parceria com a SMTUR em projetos dando destaque para 
muitos eventos esportivos que acontecem na cidade e tem grande vocação para atrair 
turistas como as  corridas de rua. Citou também a vinda do Ironman e tratativas com marcas 
como a NFL e NBA. 
 
SMDE| Ana Carolina Lafemina citou a sinergia entre sua pasta de desenvolvimento 
econômico e trabalho e o turismo, sendo este uma vocação da cidade, com a necessária 
exploração dos territórios da cidade. Colocou-se à disposição para parcerias e fortalecimento 
de vínculos, pois atividades de ambas as secretarias estão atreladas.   
 
 
SMTUR| Orlando Farias informou seu interesse em trazer o máximo de discussões possíveis 
para o  COMTUR a fim de contar com a experiência e visão de cada um dos conselheiros. 
Sugeriu retomar as reuniões de dois em dois meses, conforme preconiza o regimento 
interno. Explicou o organograma da Secretaria e a intenção de trabalhar com uma equipe 
enxuta. Citou a finalidade da Secretaria e atribuições, incluindo a responsabilidade sobre o 
Autódromo de Interlagos e Observatório de Turismo. Sobre o orçamento atual da SMTUR, o 
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secretário informou que o recurso para esse ano já estava 
definido antes dele assumir como secretario e que está todo comprometido mas mesmo 
assim, valor é consideravelmente bom, estando entre os 10 maiores da prefeitura e que 
deve crescer um pouco por conta dos eventos que estavam distribuídos entre as secretarias 
e serão concentrados em uma rubrica só. O maior peso desse orçamento é relativo aos 
eventos, e esmiuçou alguns dos valores a serem destinados para diferentes projetos. 
Explicou a relação entre a São Paulo Turismo e a Secretaria, bem como alguns problemas 
identificados na SPTuris, cujo foco é centrado na administração de ativos e infraestrutura do 
Anhembi. Comentou sobre venda da SPTuris e a possibilidade da mesma em se tornar uma 
agência executiva da secretaria, caso não seja vendida.  
 
E apresentou alguns projetos que estão no radar da SMTUR: Triângulo SP, projeto para 
incentivar a utilização do espaço público no centro histórico de São Paulo , citando o 
exemplo do sucesso do Festival de Natal que foi realizado nesse território e os seis pilares de 
desenvolvimento da região que envolvem ações de outras secretarias; Calendário de 
grandes eventos, para captar e apoiar a realização de pelo menos um grande evento por 
mês na cidade nos moldes da F1;  Apoio a feiras e eventos de negócios; estruturação do 
City Tour Regular que está em processo de alteração no decreto, transferindo o mesmo da 
gestão da Secretaria de Transportes para turismo e em seguida abertura de chamamento 
para a contratação de uma empresa que opere os roteiros. Ressaltou a importância de 
deixar como legado para a cidade um Plano Municipal de Turismo que realmente seja capaz 
de transformar a realidade do turismo em São Paulo. Citou a proposta de realização de uma 
Conferência Municipal de Turismo com objetivo de estimular o setor e áreas relacionadas 
para que cada uma apresente propostas para a construção de um plano de turismo em duas 
etapas: a curto prazo (2019 – 2021), com ações pontuais e um plano estratégico para os 
próximos 10 anos, com o posicionamento da cidade para esse período e quais ações 
necessárias para alcance desses objetivos, relacionando aos orçamentos do plano diretor. 
Reforçou a necessidade do conselho em cobrar a execução do plano em futuras gestões para 
que não tenha descontinuidade das ações. 
 
SMTUR| Maria Camila Florêncio apresentou o processo de formulação do Plano de Turismo 
Municipal: da ampla participação na elaboração e reativação do COMTUR, da legislação 
respectiva, da vigência do plano casada com o PPA – Plano Plurianual, do alinhamento do 
plano com o mercado, dos temas dos workshops (academias e instituições de ensino, 
hospedagem, receptivo e mobilidade, atrativos, alimentação e compras, entretenimento, 
eventos e viagens corporativas, governamental, economia criativa), das assembleias do 
COMTUR que acontecerão entre os meses de abril até a Conferência Municipal de Políticas 
de Turismo que acontecerá em agosto deste ano, com a descentralização dos temas em 
grupos de trabalho e painéis distribuídos pelo centro histórico para criação de propostas e 
apresentação destas em uma plenária final, utilizando-as como base para o PLATUM. 
 
SMTUR| Orlando Faria agradeceu as informações passadas pela Maria Camila e propôs uma 
inversão na ordem das discussões da pauta, devido necessidade de saída para uma reunião 
de outro conselho. Abriu para perguntas dos membros do conselho. 
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AMITUR| Jarbas Favoretto –Comentou que a legislação do 
Conselho Municipal de Turismo de São Paulo não é compatível com a de outras cidades do 
interior, que exercem papel efetivo de conselho e que precisa ser revista. Afirmou que a 
gestão atual possui potencial e gabarito para fazer uma boa administração. Reforçou a 
importância e o valor das entidades presentes no conselho e sugeriu apoio ao Salão São 
Paulo de Turismo e realização de reuniões mensais. 
 
SMTUR| Orlando Faria sugeriu a realização de uma votação para decidir se há a preferência 
por reuniões mensais e não se opôs a essa realização. A votação deve ser feita na próxima 
reunião.  
 
SINDIPROM| Armando Arruda falou da importância de todos saberem quem tem direito ao 
voto e assento no conselho e averiguar a possibilidade já nas próximas reuniões todos terem 
acesso à lista atualizada de conselheiros do COMTUR.  
 
SMTUR| Orlando Faria replicou informando que não se pode alterar a composição de 
assentos por decreto, porém há a necessidade de verificar na lei uma possível ampliação.   
 
SENAC| Jessica Kobayashi Corrêa questionou sobre a metodologia das próximas reuniões e 
se existe alguma plataforma digital a ser usada nos processos de formulação do PLATUM 
para garantir a participação da população. 
 
SMTUR| Maria Camila respondeu que a conferência será aberta à população e terá um hall 
de convidados dos setores, além dos representantes das organizações que já estarão 
indicados e de uma quantidade de número de inscrições para pessoas que se interessarem 
pelo evento. Informou que, no momento, não há um plano de uso de mídias digitais e/ou 
aplicativos, porém sugeriu a pensarem sobre a possibilidade de desenvolver esse tipo de 
recurso para acompanhamento. 
 
SMTUR| Orlando Faria informou que a explanação sobre a conferência é uma ideia que foi 
levada para a reunião e que será discutida em um próximo encontro, com apresentação da 
metodologia, discussão e aprovação do evento. 
 
ABIH |Bruno Hideo Omori comentou sobre a participação e cruzamento do tema do turismo 
com outras secretarias, como problemas de transporte, com alto fluxo de trânsito, o 
planejamento do City Tour e assuntos de publicidade. Trouxe a sugestão das figuras privadas 
no processo. Parabenizou a visão e a criação de um plano participativo e coerente e colocou 
a instituição à disposição para ações e fortalecimento do turismo. 
 
SMTUR| Orlando Faria propôs uma metodologia para escolher as pautas, com antecedência 
pelo menos de quinze dias, para os conselheiros votarem por exemplo (ter ou não um 
diretor executivo ou não, entre outras questões) e a criação de um grupo de Trabalho  do 
COMTUR para ajudar na organização da Conferência.  
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CONGETUR| Solange Dias abriu a sugestão para que seja criado nos mesmos moldes da 
SVMA, a criação de conselhos regionais de turismo, para fortalecer a comunidade local 
enquanto gestão dos pontos turísticos.  
 
SPCVB | Toni Sando comentou a importância de cada entidade e associação em detalhar o 
que pode fazer junto aos associados pela promoção de São Paulo, uma vez que o PLATUM 
sugere as diretrizes, porém cabe a cada um dos atores do turismo executa-las. Exemplificou 
com o case do comitê de hospitalidade criado no período da Copa do Mundo de 2014. 
 
SMTUR| Orlando Faria expressou os desafios dessa gestão, mas está confiante com a 
retomada do COMTUR. Lembrou também sobre o sucesso do carnaval em São Paulo, e da 
participação alavancada de 6,8% para 30% de turistas durante o evento. Reforçou que o 
carnaval é uma ação conjunta entre a cidade, os blocos, a sociedade sob organização da 
prefeitura. Neste momento, o secretário se despediu dos presentes e solicitou que a reunião 
fosse conduzida pelo presidente da São Paulo Turismo, Rodrigo Kluska.  
 
SPTURIS| Fernanda Ascar apresentou a Prestação de Contas do Fundo Municipal do Turismo 
de 2018 e informou que não houve repasse, sendo a prestação referente ao recurso 
remanescente dos repasses de 2013 (plano de turismo + roteiros temáticos) e de 2015 (polo 
de ecoturismo) que ficaram em aplicação e tiveram rendimento. Reforçou que os recursos 
são utilizados mediante aprovação do conselho e que na última reunião foi aprovada a 
aplicação do recurso, bem como a unificação dos grupos de valores praticados (Plano de 
Turismo, Roteiros Temáticos e Polo de Ecoturismo), uma vez que, por ser um rendimento, o 
conselho pode definir como aplicá-lo. O recurso 2018 se refere ao saldo em prestação de 
conta do exercício de 2017 à abril de 2018.   
Durante o ano de 2018, o valor disponível no fundo era de R$ 21.361,26 para Plano de 
Turismo, R$ 7.884,12 para Roteiros Temáticos e R$ 117.154,19 para Polo de Ecoturismo. 
Em Plano de Turismo, foram utilizados os recursos para realização das reuniões do COMTUR 
(coffee break e som) e impressão do folheto “Viva Tudo Isso”, no valor de R$ 10.120,00, para 
uso em ações de promoção. No total, neste quesito, foram gastos R$ 11.239,20, somando o 
valor das notas fiscais e a taxa de administração de 5%. 
Em Roteiros Temáticos, do saldo de R$ 7.884,12 foram utilizados R$ 726,29 para tradução do 
conteúdo do folheto “Viva Tudo Isso”, totalizando R$ 762,60 com acréscimo da taxa de 
administração. 
Em Polo de Ecoturismo, foram gastos R$ 11410,00 para impressão do Plano de Turismo do 
Polo, totalizando R$ 11.980,50 (com taxa de administração). 
Ao final, foi apresentada a prestação consolidada, sendo que o recurso acumulado em 2018 
era de R$ 146.399,57, foram gastos R$ 23.982,30 e a conta gerou um rendimento de R$ 
8.621,80, gerando um saldo para 2019 (31/12/2018) de R$ 131.039,07. Informou que os 
valores apresentados já estão em aprovação dos tesoureiros gestores do FUTUR e os 
documentos estão disponíveis para consulta pelos conselheiros. Após aprovação da 
prestação de contas, será necessário definir como esses recursos serão utilizados e sugerir 
propostas de uso. 
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SMTUR| Junior Fagotti relatou das pretensões da secretaria 
com uso do valor e do estudo do jurídico na utilização do uso do Autódromo para injetar 
dinheiro no FUTUR para ações de politicas públicas para turismo da cidade de São Paulo. 
 
SINDIPROM| Armando Arruda sugeriu formas de captar recursos para o fundo, como em 
eventos de rua da cidade e fez críticas quanto a problemas do turismo da cidade e tabelas de 
apoio a eventos da CET. Comentou sobre a ansiedade pela solução do caso do Anhembi, por 
conta da falta de espaço para realização de eventos de grande porte.  
 
SPTURIS| Fernanda Ascar abriu para questionamentos sobre a prestação de contas.  
 
SPUrbanismo| Yara Cunha Costa sugeriu deixar mais claro qual a função/destinação do 
fundo do FUTUR, e que o fundo deveria ser menos alimentado por repasses da prefeitura e 
mais por recursos da cidade. 
 
SMTUR| Junior Fagotti informou que estão buscando outras fontes e possibilidades para 
alimentar o fundo. 
 
SPTURIS| Fernanda Ascar esclareceu a criação do fundo e suas possibilidades de receita.  
 
SPUrbanismo| Yara Cunha Costa sugeriu como tarefa do conselho um aprofundamento na 
questão do fundo, atualizando-o e fazendo com que seja efetivamente um fundo de 
fomento. 
 
SPTURIS| Rodrigo Kluska Rosa como não houve questionamento, considerou como 
aprovada a prestação de contas e promoveu a escolha para compor a comissão dos 
membros voluntários no apoio para a Conferência. Foram indicados  os conselheiros: Yara 
Cunha Costa, Aristides de La Plata Cury , Toni Sando e Jessica Kobayashi Corrêa. Dentro os 
presentes nenhum se opôs a escolha dos mesmos. Foi sugerida e aprovada a data para a 
próxima reunião do conselho, em 25 de abril de 2019. 
 
Em seguida, o sr. Rodrigo Kluska Rosa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 
às 17h30’, para constar eu, Michele Fernanda Ferreira Vicente, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 26 de março de 2019. 
 
Presentes: 

Organização Nome 

Secretaria Munipal de Turismo Orlando Lindório Faria 

Secretaria Munipal de Turismo Alcides Fagotti Júnior 

Secretaria Munipal de Turismo Bruna Gadelha Suyama 

Secretaria Munipal de Turismo Marcela Camargo 

Secretaria Munipal de Turismo Michele Fernanda Ferreira Vicente 
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Secretaria Munipal de Turismo Maria Camila Florêncio  

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  Thiago Lobo  

Secretaria Municipal da Fazenda Margarida Almeida Egydio 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico Carolina Lafemina 

SPTuris Rodrigo Kluska Rosa 

SPTuris Frederico Hannah Mattar Rozanski 

SPTuris Presler Leandro Barbosa Rodrigues 

SPTuris Cristiano Aparecido do Carmo Gueleri 

SPTuris Fernanda Ascar 

SPTuris Raquel Grillo 

Subprefeitura da Sé Ingrid Belem Martins 

CET - Companhia de Engenharia de Tráfego Nancy Reis Schneider 

SPUrbanismo  Yara Cunha Costa 

Câmara Municipal de São Paulo José Roberto Christianini 

DEATUR - Delegacia Especializada de Atendimento 
ao Turista 

Rogerio de Camargo Nader 

SPCVB - São Paulo Convention&Visitors Bureau Elenice Zaparoli 

SPCVB - São Paulo Convention&Visitors Bureau Toni Sando 

Fundação 25 de Janeiro Raul Souza Sulzbacher 

ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Bruno Hideo Omori 

ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Antonio Reinales 

ABEOC/SP - Associação Brasileira de Empresa de 
Eventos - São Paulo 

Suzi Camargo 

ABRAJET/SP - Associação Brasileira dos Jornalistas de 
Turismo - São Paulo 

Luiz SacaramegioMaggio 

ABAV/SP - Associação Brasileira das Agências de 
Viagens de São Paulo 

Leandro Begoti 

SINDETUR/SP - Sindicato das Empresas de Turismo 
no Estado de São Paulo 

Marciano Gianerini Freire 

ABLA - Associação Brasileira das Locadoras de 
Automóveis  

Paulo Miguel Júnior 

ACSP - Associação Comercial de São Paulo Guilherme Afif Domingos Filho 

SHRBS - Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de São Paulo 

Virgílio Nelson da Silva Carvalho 
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ABRASEL/SP - Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes  

Leonardo Ramos 

ASSOCITUR - Associação dos Transportadores de 
Turistas, Industriários, Colegiais e Similares do 
Estado de São Paulo 
Paulo 

Kelly Rodrigues Morette 

SINDEGTUR - Sindicato Estadual dos Guias de 
Turismo de São Paulo 

Ronado Salles Lima 

ARESP - Associação dos Operadores de Receptivo de 
São Paulo/SP 

Arthur Paranhos 

AMITUR - Associação dos Municípios de Interesse 
Cultural e Turístico 

Jarbas Favoretto 

SINDIPROM - Sindicato das Empresas de Promoção, 
Organização e Montagem de Feiras, Congressos e 
Eventos do Estado De SP 

Armando Arruda Pereira de Campos 
Mello 

UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras Vanessa Guerra Leite Gomes  

SESC Carolina Paes de Andrade 

SENAC Jessica Kobayashi Corrêa 

FECOMÉRCIO  Guilherme de Olveira Santos Dietze 

Conselho Gestor do Polo de Ecoturismo de São 
Paulo/SP 

Solange Aparecida Dias 

SKAL SP (Associação Internacional de Profissionais de 
Turismo) 

Aristides de La Plata Cury 

SINDLOC - Sindicato das Empresas Locadoras de 
Veículos Automotores do Estado de São Paulo 

Luiz Antonio Cabral 

 
Em conformidade: 

 

 

Orlando Faria  

Presidente do COMTUR 

Secretario Municipal de Turismo  

 

 

 

Bruna Gadelha Suyama  
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Gestora FUTUR  

 

 

 

 

Presler Leandro Rodrigues  

Tesoureiro do FUTUR 


