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214º SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR 
 
Reunião Virtual realizada dia 07 de Julho de 2020, às 10h, sob a presidência do Sr. Miguel Calderaro 
Giacomini, Secretário Municipal do Turismo, Conselheiros e Convidados relacionados no final desta 
ata. 
 
SMTUR| Miguel Calderaro- agradeceu a presença de todos, em seguida o secretário prosseguiu com 
a aprovação da última ata referente à 213º reunião do COMTUR, enviada por e-mail para todos 
apreciarem. O mesmo perguntou se dentre os presentes haveria alguma consideração a ser feita. 
Não havendo nenhuma manifestação a ata seguiu aprovada e prosseguiu com o próximo item da 
pauta: Futuro do Anhembi.  
 
SMTUR| Miguel Calderaro- explanou sobre a aprovação da Câmara sobre a extinção de alguns 
órgãos públicos dentre eles a SPTURIS, e também sobre a aprovação pela Comitê Municipal de 
Desestatização e Parcerias da modelagem do projeto de concessão. O mesmo informou também que 
o momento é aguardar a publicação de uma consulta pública e avaliar se nessa publicação haverá 
interessados. Em linhas gerais informou que a prefeitura vai conceder o Anhembi e reservar 75 dias 
para o carnaval no sambódromo, sendo o restante dos dias a ser administrado pela empresa que 
ganhar a concessão. Informou que ainda será definido oportunamente o papel que ficará a SPTURIS, 
tendo vista a concessão e em seguida, o mesmo perguntou se dentre os presentes haveria alguma 
consideração a ser feita.    
 
UBRAFE| Armando Arruda – o mesmo informou que o Anhembi é considerado um dos principais 
equipamentos para eventos. Questionou como será a nova modelagem de vendas e ações da 
SPTURIS assim como também questionou se a SMTUR absorverá o papel da SPTURIS. 
 
SMTUR| Miguel Calderaro- O secretário informou que a última reunião foi apenas para definir a 
modelagem da concessão e os maiores detalhes serão expostos na consulta pública a ser realizada 
pela SPTURIS nos próximos dias, porém é provável que aconteça uma licitação. O secretário 
reconhece que o Anhembi necessita de reformas e outros investimentos, porém nessa modelagem a 
ser publicada, já estarão todas as condições e investimentos previstos, já com as modernizações 
necessárias. Disse ainda que o telhado está passando por reparos emergenciais até porque o espaço 
ainda esta sendo ocupado pelo hospital de campanha e a empresa que ganhar a “possível licitação” 
vai prosseguir com as interferências no espaço. Salientou que em breve será divulgado qual será o 
papel da SPTURIS.  
 
UBRAFE| Armando Arruda – demonstrou interesse em contribuir com a consulta pública e convidou 
todos os membros a fazerem o mesmo. Salientou a importância do espaço Anhembi para a cidade e 
também que os eventos (como feiras e congressos) é um dos principais indutores econômicos.  
 
SMTUR| Miguel Calderaro – o secretário concordou e salientou a importância para todos 
participarem da consulta pública.  Prevê também uma futura melhora que essa concessão trará tanto 
ao Anhembi, a cidade e a própria SPTURIS, devido à flexibilidade maior que o setor privado tem para 
ações.  
 
CVSP| Elenice Zaparolli – Reforçou a todos os presentes, apresentarem suas contribuições a 
publicação da consulta pública sobre o Anhembi. 
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SMSU| Marcos Queiroz– ainda sobre o contexto da concessão do Anhembi, o inspetor pediu 
maiores esclarecimentos se a SPTURIS será envolvida junto à equipe da SMTUR.  
 
SMTUR| Miguel Calderaro – o secretário informou que ainda nada foi divulgado e que não está claro 
o papel da SPTURIS. 
 
ECA USP| Dra. Clarissa M.R. Gagliardi – questionou sobre valor da arrecadação do Anhembi nos 
últimos anos em comparação as suas despesas e sobre os custos do carnaval. 
 
SMTUR| Miguel Calderaro – o secretário respondeu que em síntese geral os melhores tempos de 
SPTURIS, seus ganhos eram de aproximadamente 10 milhões por ano. Ultimamente ela se tornou 
uma empresa dependente, e em virtude da situação atual, de ter sido colocada em concessão, à 
mesma teve uma baixa no seu faturamento devido a muitas empresas terem receio de contratá-la 
numa situação de mudança, devido à instabilidade. Informou também que hoje ela mais gasta do 
que arrecada, portanto, a prefeitura põe dinheiro na SPTURIS. Agora com relação ao carnaval é uma 
festa organizada pela Liga das Escolas de Samba. A SPTURIS ganha com o carnaval, alugando o 
espaço e sendo contratada para operar a infraestrutura do evento. A SPTURIS é uma empresa 
deficitária e por isso ela esta sendo concedida. A prefeitura investe 44 milhões no carnaval como 
fomento ao turismo, e essa receita retorna para a cidade através de toda a movimentação 
econômica que o evento causa no setor de turismo: hotelaria, restaurante, com toda a arrecadação 
que existe, além de ser uma festa tradicional de interesse da cidade. 
 
Associação Viva o Centro| Mauro Teixeira – questionou sobre o prazo para essa licitação e qual o 
destino do Anhembi e se o mesmo continuará sendo usado para evento. 
 
SMTUR| Miguel Calderaro – o secretário respondeu que ainda faltam algumas definições sobre a 
modelagem da concessão. O que se sabe até o momento é que o espaço irá se permanecer como 
espaço para eventos.  
 
Mercadão de Flores| Anderson Borges – prosseguiu com a pauta da reunião com apresentação do 
futuro atrativo de 21 mil metros com 350 espaços para lojistas. O mesmo detalhou que o 
empreendimento nasceu no exato momento em que foi decreto a pandemia em março deste ano, 
porém oficialmente não foi inaugurado.  O mesmo informou que devido o empreendimento ter uma 
cadeia produtiva muito grande no fornecimento de flores e acessórios, com a pandemia realizaram 
diversas estratégias de apoio a toda essa cadeia principalmente aos produtores com a ação 
“Florescer”. Em parceria com a subprefeitura da Lapa distribuíram flores para as comunidades 
carentes no dia das mães, e demais ações que ajudaram a dar “mais vida” a outros bairros da cidade. 
Descreveu o local como sendo inovador e aconchegante, que propõe uma experiência unindo varejo, 
atacado, lazer para a família e turista. Continuou explicando que a ideia é colocar São Paulo na rota 
turística das flores, além de incentivar o empreendedorismo no setor com cursos de capacitações 
diversos, visitas guiadas, além de realizar eventos, incentivando o “flower market” com o Festival da 
Primavera, e planejando um calendário anual de ações.  
 
SMTUR| Miguel Calderaro – o secretário parabenizou pela iniciativa do atrativo inédito para a 
cidade, e convidou os presentes a conhecê-lo. Seguiu para o próximo assunto referente aos Planos 
de Retomada do Setor, convidando os presentes Ana Clemente e Rafael Felismino da SETUR para 
detalhar sobre o Plano São Paulo.  
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SETUR| Ana Clemente – esclareceu que o secretário executivo Marcelo Costa se desligou por 
motivos particulares e que ela e o Albert Simoncini estão como conselheiros atuais no COMTUR. E 
sobre o Plano São Paulo, a mesma informou que o documento foi instituído em 28/05/2020 por um 
decreto estadual e começou a vigorar a partir do dia 01 de junho. 
 
SETUR| Rafael Felismino – adiantou que a SETUR lançará o Politurismo, o maior Centro de Inovação 
em Turismo da América Latina e em breve poderá ser detalhado nas próximas reuniões do Comtur. 
Informou também que a Setur juntamente com o Centro de Contingência do Coronavírus (formado 
por 19 médicos voluntários sendo estes grandes infectologistas que se reúnem diariamente), visam 
observar as melhoras práticas e definir os protocolos de higiene, segurança e comunicação. A Setur 
está responsável por analisar juntamente com este centro os setores de: bares, restaurantes, 
padarias, meios de hospedagem, turismo e eventos. Paralelo a isso tem uma equipe qualificada 
monitorando diariamente a quantidade de leitos e atualizando o mapa das fases e publicando-o 
semanalmente. Ao mesmo tempo estão atendendo os pleitos desses setores para viabilidade de 
migração de fases. Encerrou dizendo que o Plano São Paulo está no site:  
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/ 

 

SINDEGTUR| Adriana Perdiza – questionou se há uma previsão de retorno para a categoria dos guias 
de turismo.  
 
SETUR| Rafael Felismino – respondeu que vai depender da liberação de abertura dos espaços. 
Espaços fechados onde podem ser controladas as entradas estão previstos a reabertura na fase 
verde, porém locais abertos onde poderão sofrer aglomerações, a previsão de reabertura será 
somente na fase azul.   O mesmo salientou que neste momento não se pode trabalhar com prazo 
porque semanalmente são reavaliados os indicadores. No caso dos guias, o mesmo informou que o 
Estado não preparou nenhum documento específico para a categoria “guias de turismo”, porém 
acredita que não haverá impeditivos para relacionar o retorno dos guias à reabertura dos espaços 
turísticos.  
 
SMTUR| Miguel Calderaro – agradeceu a presença dos representantes da SETUR assim como 
também ao Secretário Vinícius Lummertz pelo empenho de toda a equipe na organização de 
informações durante a pandemia.  Em seguida prosseguiu a reunião com a palavra aberta aos 
conselheiros.  
 
SETUR| Fernanda Ascar – reforçou aos presentes para que todos os conselheiros respondam a 
pesquisa enviada por e-mail para a compilação do estudo dos impactos da pandemia. 
 
CVSP| Elenice Zaparolli – questionou a respeito do andamento do projeto Descomplica Eventos.  
 
SMTUR| Jorge Muriá- informou que o projeto está em andamento com os encaminhamos aos 22 
órgãos envolvidos.  
 
SMTUR| Miguel Calderaro –  salientou que o Descomplica Eventos é uma meta a ser comprida, e em 
breve retornará com os avanços do projeto. Sobre os protocolos em andamento informou que as 
atividades de bares, restaurantes e shoppings, já foram liberadas. Continuou proferindo que com a 
doença regredindo, julga que em pouco tempo, a sociedade estará dentro de um normal convivendo 
com o coronavírus até a chegada de uma vacina, e que acredita também no trabalho em conjunto 
para que o turismo volte como dever ser.  
 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
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Em seguida, o Sr. Miguel Calderaro agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião às 11h20, 
para constar eu Michele Fernanda Ferreira Vicente, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 07 de Julho de 2020. 
 
Presentes: 

Organização Nome 

Secretaria Municipal de Turismo Miguel Calderaro Giacomini 

Secretaria Municipal de Turismo Rodolfo Marinho  

Secretaria Municipal de Turismo Michele Fernanda Ferreira Vicente 

Secretaria Municipal de Turismo 
Jorge Muria Aguade  

Secretaria Municipal de Segurança Urbano Inspetor Marcos Queiroz  

Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência Priscila Fernandes Libonati 

Secretaria Municipal de Gestão  Dioni Patrícia Alves dos Santos 

Subprefeitura da Sé Farid Nabhan 

SPTuris Fernanda Ascar 

SPTuris Raquel Vettori 

Secretaria do Estado do Turismo Albert Simoncini  

Secretaria do Estado do Turismo Ana Clemente 

Secretaria do Estado do Turismo Rafael Felismino   

FECOMÉRCIO Maria Izabel Mello 

FECOMÉRCIO Guilherme Dietze 

FECOMÉRCIO Mariana Aldrigui 

SESC Carolina Paes de Andrade 

SENAC Jessica Kobayashi Corrêa 

Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência Priscila Fernandes Libonati 

Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência Camila Menezes Tavares 

SPCVB - São Paulo Convention&Visitors Bureau Elenice Zaparoli 

ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Antonio Reinales 

UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras Vanessa Guerra 

UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras Armando Arruda Pereira de Campos Mello 
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SINDEGTUR - Sindicato Estadual dos Guias de Turismo de São 
Paulo 

Adriana Gradim Perdiza 

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

Virgílio Nelson da Silva Carvalho 

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 da Silva 

ABLA - Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis Paulo Miguel Júnior 

Associação Viva o Centro Mauro Teixeira Pinto 

ABRAFESTA  Ricardo Dias  

ABRAFESTA Lorenzo Alves Pedrotti 

SKAL SP (Associação Internacional de Profissionais de Turismo) Walter Teixeira 

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

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

Miriam Petrone 

ECA USP Profª.Dra. Clarissa M.R. Gagliardi 

BRAZTOA - Associação Brasileira das Operadoras de Turismo Mônica Samia 

Mercadão de Flores Anderson Borges 

Mercadão de Flores Edenia Carvalho 

VMO Eventos  Thiago Dantas 

Em conformidade: 

Miguel Cadelraro Giacomini   

Presidente do COMTUR 

Secretario Municipal de Turismo 


