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207º SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR 
 
Reunião realizada dia 28 de maio de 2019, às 15h, Praça das Artes, sob a presidência do Sr. Alcides 
Fagotti Júnior, Secretário Adjunto Municipal do Turismo, Conselheiros e Convidados relacionados no 
final desta ata. 
 
SMTUR| Júnior Fagotti agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião mensal conforme pauta 
enviada: 1) Aprovação da ATA; 2) Aprovação de alterações no Regimento Interno; 3) Revogação da 
Norma de Chancela; 4)Formato da Conferência; 5) Apresentar o Projeto Piloto Vem pro Triângulo 
que integra o Projeto Triângulo SP; 6) Definição da Agenda do COMTUR; 7) Palavra aos Conselheiros.  
 
SPTURIS| Fernanda Ascar   iniciou o primeiro item da pauta, no que se refere a aprovação da ultima 
ata referente a 206º reunião do COMTUR, enviado por e-mail  para todos apreciarem o documento 
citado. Fernanda resumiu que a última reunião foi falado da composição do conselho com inclusão 
de algumas entidades e uma breve discussão do PLATUM. A mesma perguntou se dentre os 
presentes haveria alguma consideração para ser feita da ata. Não havendo nenhuma manifestação a 
ata seguiu aprovada. 
  
Fernanda seguiu para o segundo item da pauta no que se refere aprovação de alterações no 
Regimento Interno. Assunto esse já explanado na 206º reunião, porém conforme o regimento para 
alteração se faz necessário aprovação em duas reuniões. Sobre o Regimento Interno enviado por e-
mail para todos apreciarem o documento, foi esclarecido que foram alterados: no artigo 1º alterar 
para o decreto nº 58.381/18 com o COMTUR sendo um órgão ligado ao Gabinete do Secretário de 
Turismo. No artigo 2º no que se refere a realizações de sessões ordinárias bimestrais, substituir as 
sessões por realizações mensais, conforme sugerido na sessão ordinária do COMTUR (205º). No 
artigo 9º- parágrafo terceiro, no que se refere “as comissões de trabalho se reunirem uma vez por 
mês”, excluir esse item e deixar conforme demanda de cada tema a ser definido. Ajustar para SMTUR 
em todas as citações em nome da São Paulo Turismo S/A. A mesma perguntou se dentre os 
presentes haveria alguma consideração para ser feita no regimento alterado.  Não havendo 
nenhuma manifestação, as alterações do regimento foram aprovadas para futura publicação. 
 
Prosseguiu- se então para o próximo assunto no que se refere à revogação da norma de chancela. 
Explicou que a norma foi definida em 2007 e esta publicada no site do COMTUR, porém a mesma não 
tem mais aplicação.  Questionou se dentre os presentes, haveria alguém que se oponha a revogação. 
Não havendo manifestação contraria as alterações propostas foram aprovadas pelo conselho.  
 
 
SMTUR| Maria Camila apresentou os avanços da proposta e planejamento da Conferência Municipal 
de Política de Turismo, definido junto com a comissão organizadora do COMTUR, formada pelo 
conselheiros: Toni Sando da Visite SP, Aristides de La Plata Cury da SKAL SP; Jessica Kobayashi do 
Senac, Yara Cunha Costa  da SP Urbanismo e  Virgílio Carvalho  da SHRBS. 
  
 Detalhou os objetivos gerais e específicos da conferência que é propor de forma participativa, 
diretrizes e propostas de política pública sobre o turismo municipal de São Paulo com conteúdo para 
elaboração do PLATUM 2019-2021; com alinhamento desse cronograma com o planejamento 
orçamentário da prefeitura que é feito a cada quatro anos, e metas já levantadas para próximas 
gestões; falou sobre o tempo médio que ocorrem as conferências dentro do setor público (de dois 
em dois anos normalmente); explicou que a área de turismo não é obrigada a fazer a conferência, 
como outras áreas públicas (assistência social e saúde) que têm normas que vinculam essas áreas a 
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organizarem as conferências; explicou que no caso da SMTUR, o secretário Orlando Faria quis fazer o 
processo do PLATUM mais amplo e participativo, então dentro do processo do PLATUM foram 
realizados workshops setoriais (com propostas já apresentadas nas últimas sessões do conselho), 
será realizada uma audiência pública na Câmara Municipal, e uma consulta pública online; e após o 
fechamento de todas essas etapas virá a I Conferência de Política Pública Municipal de São Paulo. 
 
SMTUR| Maria Camila continuou detalhando a Conferência datada para acontecer dias 16 e 17 de 
agosto de 2019; do credenciamento na parte da manhã do dia 16 na Praça das Artes, com abertura 
com a presença de algumas autoridade políticas no Theatro Municipal; dos painéis de discussão de 
turismo (turismo do futuro e o turismo do presente); no período da tarde da apresentação dos 
grupos descentralizados de trabalho nos oito equipamentos espalhados pelo Centro Histórico; dos 
cortejos artísticos do Theatro Municipal a Praça das Artes auxiliando o trajeto dos grupos de 
trabalho; compartilhamento das propostas no segundo dia de trabalho (17) do painel para falar 
sobre “Cultura e Turismo” e do pensar a marca São Paulo; e encerramento do evento. 
 
SMTUR| Maria Camila explicou do Caderno de Propostas que será entregue aos grupos para 
validação das propostas/temas discutidas nos workshops. Esse Caderno e os sete temas principais 
será apresentado aos presentes nas próximas sessões do conselho que antecedem a conferência. 
Continuou que a validação das propostas se dará na Plenária Final, dia 17 de agosto.  
 
SMTUR| Maria Camila continuou o detalhamento dos locais dos grupos de trabalho: Praça das Artes, 
Edif. Matarazzo, CCBB, Othon, EMASP, a Biblioteca Mario de Andrade, Edif. Martinelli. Dos 07 temas 
propostos até agora são: programa de fortalecimento institucional; programa de qualificação da 
infraestrutura urbana; programa de aprimoramento da experiência do turista; inteligência de 
mercado e monitoramento; promoção e apoio a comercialização; apoio e suporte a eventos; 
informação e qualificação e sensibilização para o turismo.  
Sobre a distribuição de vagas para a conferência: está sendo proposto a presença de 200 delegados 
com representantes do COMTUR (titulares e suplentes); instituições de ensino e demais entidades 
privadas e governamentais. E observadores serão estudantes e demais interessados.  
 

SHRBSI Sr. Virgílio Carvalho reforçou que o evento é de todo o trade e que o mesmo deve ser 
representado na abertura. Do que se refere “como Vender São Paulo”, o conselheiro destacou o Toni 
Sando e Guilherme Paulus como ex-presidentes da CVC, como nomes importes para colaborar junto 
a conferência.  
 

SMTUR| Maria Camila replicou ao questionamento citado que na abertura o normal de uma 
conferência municipal, façam parte as figuras públicas governamentais, porém o trade já está entre 
as delegações convidadas, coordenadores e facilitadores dos grupos de trabalho. Ainda não foram 
fechados todos os nomes e propôs aos conselheiros sugerirem outros nomes para fazerem parte dos 
painéis.  
 
ACSP| Guilherme Afif  questionou sobre os facilitadores e a mecânica da conferência. 
 

SMTUR| Maria Camila falou que para os grupos de trabalho, terá algumas figuras centrais: 
painelistas; e sobre o processo de condução efetiva dos trabalhos teremos a figura do coordenador 
para suporte e o moderador  (alguém treinado pela organização da conferência) que irá conduzir o 
processo de leitura dos propostas do Caderno de Propostas, e também o processo de discussão. E 
um relator vai auxiliá-lo no registro todas as alterações das propostas do caderno, e as novas 
propostas que surgirão nesse grupo de trabalho. A intenção é que essas propostas possam ser lidas, 
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e na medida os participantes possam acrescentar ideias às propostas. No momento de discordância 
de algum participante na leitura das propostas, um facilitador abrirá um espaço de dois minutos para 
esse participante que discordou, e o grupo vai votar se aprova ou não essa alteração.  Todos os 
workshops feitos anteriormente à conferência para formar o Caderno de Propostas é o “fruto” de um 
material que facilitará o pensamento dos participantes no curto espaço de tempo para validação das 
propostas.  
 
CONGETUR| Solange Dias  sugeriu a inclusão de mais um eixo, o de um programa de regionalização 
do turismo, e que seria importante colocar junto no painel os atores que já vem trabalhando em 
polos de ecoturismo, bairros turísticos.  
 
SPTURIS| Fernanda Ascar lembrou que o polo já tem um plano específico e confirmou  que cada eixo 
são de propostas surgidas nos workshops, porém poderia levar a discussão outros eixos também, 
inclusive esse da regionalização para estudo e na possível inclusão. 
 
SMTUR| Maria Camila anunciou que na próxima reunião trará detalhamento de cada tema, e as 
indicações de nomes como painelistas nesse processo para rediscussão entre os conselheiros. 
 
SPTURIS| Fernanda Ascar salientou que todos podem enviar sugestões, inclusive sobre indicações 
através do e-mail eletrônico do COMTUR e telefones que tem nas convocações. E sobre o processo 
de inscrição da conferência, Fernanda explicou que os participantes já escolherão os painéis que irão 
participar no momento da inscrição.  
 
SMTUR| Maria Camila passou para o próximo assunto, realizando uma breve apresentação do 
Projeto Piloto Vem pro Triângulo que integra o Projeto Triângulo SP, projeto esse que está no plano 
de metas da secretaria. Maria Camila explicou que o Projeto Triângulo SP se dá por diversas 
iniciativas e estratégias para a revitalização dentro do perímetro entre as ruas Boa Vista, Libero 
Badaró e Benjamin Constant e contempla desde a parte de infraestrutura com mobiliário, reforma do 
calçadão, com sinalização, zeladoria e com revitalização da iluminação, até as estratégias de 
articulação com políticas públicas do território que já estão acontecendo: de fortalecer a parte de 
segurança urbana com a GCM, limpeza, a estratégia junto à assistência social para pessoas em 
situação de rua, e a possibilidade da realização de evento uma vez por mês no centro histórico, por 
exemplo o Festival de Carro Antigos com shows de rocks, blues, chorinho e jazz no próximo fim de 
semana, já publicado na pagina www.prefeitura.sp.gov.br/turismo e no instagran e facebook da 
SMTUR. A ideia que no próximo mês seja uma Arraiá Junino. Juntando essa visão estratégica de 
trazer pessoas para o Centro histórico, de reativá-lo e que as pessoas passem a frequentá-lo,  a 
SMTUR pensou que relacionado a tudo isso tem uma questão da desigualdade de acesso, já que 
juntando todas as subprefeituras de São Paulo é muito grande, e acrescentando as discussões que o 
próprio Secretário tem participado, os workshops realizados e todo estudo feito, foi se falado que o 
próprio paulistano não conhece São Paulo, e não conhece o Centro,  sendo esse mistificado por 
muitos como uma grande “cracolândia”, sem conhecer o potencial histórico cultural dessa região. 
Então o objetivo do projeto Vem pro Triângulo é trazer pessoas de todas as 32 subprefeituras da 
cidade de São Paulo para conhecer o que têm no Triângulo histórico. Porém trazer essas pessoas com 
transporte gratuito (em parceria com Secretaria Municipal de Transporte) e acompanhamento de  
um guia de turismo o que não é um projeto barato. Então a SMTUR fará um piloto com dois finais de 
semana (08,09, 15 e 16 de junho), garantindo pelo menos um ônibus por subprefeitura para teste 
operacional desse projeto, a fim de viabilizar inclusive através de emendas parlamentares, parcerias 
com outras secretarias, entidade e torna-lo um projeto permanente.  
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/turismo
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SMTUR| Maria Camila  passou a palavra para perguntas sobre os temas discutidos do dia e sobre 
discussões sobre uma agenda anual das próximas datas das assembleia, como sempre, sendo a 
última terça feira do mês ( 25/06; 30/07; 27/08; 24/09; 29/10; 26/11e 10 ou 17 de dezembro ). 
Abriu a palavra para manifestação dos conselheiros referente à data do mês de dezembro, e a 
maioria preferiu a data de 10 de dezembro como última assembleia de 2019 do COMTUR. Não 
havendo manifestação contrária, decidiu a data como 10 de dezembro e seguiu para o próximo 
assunto, sobre a reserva de espaços das reuniões.  
 
 
SMTUR| Maria Camila  comunicou o estudo de outros locais, mais a  princípio que as reuniões seja 
sempre na Praça das Artes, as 15h.  
 
Palavra aberta aos conselheiros:    
 
ABRASEL | Percival Menon comunicou que a Abrasel juntamente com o São Paulo Convention 
Bureau está tentando transformar o dia dos namorados em Semana dos Namorados em SP, como 
estratégia de aumentar o comércio e o turismo da cidade.  Que está vendendo São Paulo em algumas 
agências de viagem e propôs aos conselheiros ajudarem dentro do próprio setor.  
 
SMTUR| Júnior expôs que as redes sociais da prefeitura já estão preparadas também para divulgar a 
semana do dia dos namorados. 
 

O convidado Ed Morais da Bem SP indagou os presentes se há algum plano entre os conselheiros 
para a Copa América.  
 
SPTURIS| Fernanda Ascar  informou das ações da SMTUR para o evento:  centrais de informação 
turística móvel nos estádios Morumbi, Corinthians e no Memorial da América Latina, local de 
retirada dos ingressos; presstrip com os jornalistas para apresentar a cidade; apresentação de um 
vídeo sobre a cidade nos estádios; além de envio de guias com atrativos por e-mail para aqueles que 
compraram os ingressos. Porém ainda devido algumas dificuldades de aprovação de propostas junto 
a CONMEBOL, tem ações que já eram para estarem acontecendo e acabaram atrasando ou talvez 
sejam inviabilizadas.  
 

SMTUR| Júnior salientou sobre a divulgação do evento de carros antigos, com mais de 1.000 carros 
inscritos expostos no perímetro do Triângulo Histórico, a ser realizado no próximo fim de semana 
(31de maio, e 01 e 02 de junho) e convidou todos os conselheiros a prestigiarem o evento.  
 

Em seguida, o sr. Júnior agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 17h00’, para constar 
eu, Michele Fernanda Ferreira Vicente, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 28 de maio de 2019. 
 
Presentes: 

Organização Nome 

Secretaria Municipal de Turismo Alcides Fagotti Júnior 

Secretaria Municipal de Turismo Michele Fernanda Ferreira Vicente 

Secretaria Municipal de Turismo Maria Camila Florêncio  
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SPTuris Osvaldo Arvate Júnior  

SPTuris Frederico Hannah Mattar Rozanski 

SPTuris Fernanda Ascar 

Sec. Mun. Desenvolvimento Social – SMADS Maria Isabel M. Ferraz 

Secretaria Municipal de Gestão  Bruno M. S. Alves 

SP Negócios Elisa Marques 

Sec. Mun. Segurança Urbana - SMSU Marcos dos Santos Queiroz  

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente Rodrigo Pimental Pinto Ravena 

Secretaria Municipal de Educação Astrid Novelli  

Subprefeitura da Sé Rodrigo Arraval 

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 

SPCVB - São Paulo Convention&Visitors Bureau Elenice Zaparoli 

ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Antonio Reinales 

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 

ABRASEL/SP - Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes  

Percival Menon Maricato  

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

Irineu Leite Burin 

SINDEGTUR - Sindicato Estadual dos Guias de 
Turismo de São Paulo 

Ronado Salles Lima 

SENAC Jessica Kobayashi Corrêa 

FECOMÉRCIO  Guilherme de Olveira Santos Dietze 

Conselho Gestor do Polo de Ecoturismo de São 
Paulo/SP 

Solange Aparecida Dias 

Conselho Gestor do Polo de Ecoturismo de São 
Paulo/SP 

Roberto Carlos  

SKAL SP (Associação Internacional de Profissionais 
de Turismo) 

Aristides de La Plata Cury 

SKAL SP (Associação Internacional de Profissionais Patricia Servilha 
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de Turismo) 

Associação Viva o Centro  Anderson Rocha  

Associação Paulista Viva  Rosana Nachbar 

Agência Bem SP Ed Morais 

Agência Bem SP Renata Affonso 

 
 

Em conformidade: 

 

 

 

Alcides Junior Fagotti   

Vice Presidente do COMTUR 

Secretario Adjunto  Municipal de Turismo 

 


