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215º SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR 
 
Reunião Virtual realizada dia 14 de Agosto 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 214º 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: Prestação de Contas FUTUR 2019.  
 
SMTUR| Jorge Muriá - iniciou explicando que o Futur (Fundo Municipal de Turismo) passou por uma 
transição administrativa. Antes era gerido pela SMTUR e SPTURIS, atualmente é gerido apenas pela 
SMTUR. Continuou relatando os gastos de 2019 e seus rendimentos. Em 2019 iniciou com um saldo 
de R$ 131.039,10. Foram gastos R$ 18.404,42 (basicamente em reuniões do Comtur) e não teve 
nenhum aporte novo, com rendimentos de R$ 7.334,58, gerando um saldo para 2020 de R$ 
119.969,26 com possibilidade de ser usado para o fomento ao turismo do Polo Cantareira.  
 
BRAZTOA| Mônica Samia - questionou a cerca de quais seriam os objetivos do Futur. Também 
propôs para que conjuntamente pudessem identificar oportunidades de ações para São Paulo e 
utilizar o fundo como fonte de recurso.    
 
SMTUR| Jorge Muriá – respondeu que o FUTUR é usado no fomento ao turismo e que pode ser 
usado para ações também para essa finalidade de acordo com o volume de recurso. Informou aos 
conselheiros que quaisquer sugestões de ações podem ser enviadas ao e-mail do Comtur 
(comtur@prefeitura.sp.gov.br)  
 
UBRAFE| Armando Arruda – sugeriu avaliar algum subsídio para o FUTUR com os eventos realizados 
no Complexo do Anhembi.  
 
CONGETUR| Roberto Carlos – Sugeriu formar um grupo de trabalho dentro do Comtur para discutir 
e melhorar o FUTUR e pensar formas de capitação de recursos e ações para investimento. 
 
SMTUR| Miguel Calderaro - concordou com a sugestão e informou que estudará internamente qual 
a melhor forma de criar o grupo. 
 
ABIH| Ricardo Rolman – expressou a preocupação dos poucos recursos do FUTUR, principalmente 
para uma cidade como São Paulo. Sugeriu pensar em alternativas para arrecadar fundos.  
 
SMTUR| Miguel Calderaro- explicou que o FUTUR foi criado em 1992, isto é, na época que não 
existia a SMTUR. O orçamento da SMTUR esse ano foi de R$ 200 milhões de reais para investimento 
no fomento ao turismo, então quem fomenta hoje o turismo de São Paulo é a SMTUR. Continuou a 
explanar que o FUTUR é uma herança que foi absorvida na criação da pasta e que ainda está em 
estudo novas formas de arrecadação para o mesmo.  
  
ECA-USP| Clarissa Gagliardi – reforçou a importância em avaliar a possibilidade de algum subsídio 
para o FUTUR com os eventos realizados no Complexo do Anhembi.  
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SMTUR| Miguel Calderaro – retornou a questão anterior sobre o FUTUR para esclarecer que por 
mais que o orçamento para 2020 da SMTUR foi de R$ 200 milhões, esse valor foi tirado por conta das 
ações da pandemia.  Mais isso não impede de estudar novas formas de recursos para o FUTUR.  
Em seguida prosseguiu com o próximo item da pauta: Réveillon. Informou que esse ano não será 
possível a tradicional festa de Réveillon da Paulista com o volume de pessoas, porém o mesmo pediu 
aos presentes que enviem sugestões de ações respeitando o momento epidemiológico atual. 
 
ABRASEL| Percival Maricato – sugeriu eventos menores sem aglomerações, criativos e de baixo 
custo, e que envolva participação da sociedade civil (concursos com premiações de viagens) que 
envolva a Av. Paulista (pinturas feitas por munícipes); ações promocionais com bares, restaurantes e 
hotéis, fogos em alguns pontos da cidade enfim, alternativas que não saiam dos protocolos atuais de 
distanciamento.  
 
SMTUR| Miguel Calderaro – informou que está sendo estudadas todas as formas de como fazer um 
grande Reveillon (com fogos, iluminação etc.) juntamente com a coordenadoria de eventos da 
SMTUR. O mesmo pediu sugestões de ações que respeitem os protocolos impostos pela Vigilância 
Sanitária.  
 
ABIH| Ricardo Rolman – expressou a baixa ocupação dos hotéis e ressaltou que a cidade de São 
Paulo precisa de um planejamento com urgência para atrair o público de lazer. Citou que a 
Convention Bureau pode ajudar muito na busca de soluções. 
 
SMTUR| Miguel Calderaro – informou que estará disposto a receber sugestões e que a Convention 
Bureau já é parceira da SMTUR na busca de soluções.  Sobre o setor de eventos foi sugerido em 
reunião com a Casa Civil e Covisa segmentá-los conforme o tipo e grau de risco para que a mercado 
de turismo e eventos recomece na fase verde.  
 
ABIH| Antonio Reinales – agradeceu toda ajuda da SMTUR nas ações para o setor de hotéis. Porém 
reforçou que os hotéis atualmente estão com apenas 5% da sua ocupação e que muitos hotéis não 
conseguiram alcançar os recursos oferecidos pelo poder público, sendo o setor mais atingido pela 
pandemia. Sugeriu que tenham no plano de marketing, eventos de fins de semana como o Dinner In 
Sky, que chamem a atenção do turista para visitar e se hospedar na cidade.  
 
Viva o Centro | Mauro Teixeira Pinto – comentou que o turismo no Centro poderia ser melhor 
aproveitando assim como sugeriu eventos como práticas ao ar livre nos parques e atividades como 
ciclismo e roteiros a pé.   
 
SMTUR| Miguel Calderaro – lembrou que uma das metas da SMTUR é de implantar toda 
infraestrutura turística no Centro Histórico de São Paulo e tem feito constantes atividades para 
fomentar o turismo na região do Centro, e citou como exemplo o projeto Vem pro Triângulo. Citou 
também que com a nova lei aprovada de isenção do IPTU e ISS, estimulará mudanças de empresas 
para o Centro, fazendo o ganhar nova vida. 
 
CVSP| Elenice Zaparolli – salientou o trabalho da Convention Bureau na promoção da cidade mesmo 
durante a pandemia e respeitando os protocolos sanitários.  
 
UBRAFE| Armando Arruda – informou que todos os protocolos separados por tipo de eventos já foi 
entregue a prefeitura para ser analisado. Salientou a importância dos eventos de negócios para a 
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retomada do setor hoteleiro. E referente ao Réveillon, sugeriu a ABIH articular junto as principais 
redes de hotéis, pacotes promocionais que atraia a família a fazer a ceia do fim do ano no hotel e 
desfrutar dos excelentes serviços de quarto que a cidade possui. 
  
SMTUR| Jorge Muria- reforçou que as ações no Centro Histórico continuam a todo vapor mesmo 
durante a pandemia (produções de lives com os atrativos do centro; requalificação das calçadas; 
implantação de 100 câmeras com SMSU, iluminação cênica etc). 
 
CONGETUR| Roberto Carlos – defendeu ideia do Réveillon descentralizado e também de ações que 
estimulem os visitantes virem à cidade e permanecer fazendo outras atividades de lazer, exemplo do 
visitante que vem para realizar compras nos principais bairros como a Rua 25 de março.  Sugeriu 
também que essas ações iniciem antes da semana do Natal e permaneçam até o fim do ano.  
 
SMTUR| Miguel Calderaro – garantiu que a cidade terá Natal e Ano Novo, porém adotando os 
protocolos de segurança. Informou também que o momento atual é de captar sugestões de todos 
para que seja feito um evento criativo e seguro.  
 
ABRASEL| Percival Maricato – expressou que a fala do prefeito dizendo que devido à pandemia não 
teria o Réveillon na cidade, trouxe grande estresse para o setor. Agradeceu as palavras otimistas do 
Secretário Miguel, porém sugeriu para ser encaminhado junto ao gabinete do prefeito uma sugestão 
para que o próprio prefeito reverta o que foi dito com um novo discurso e se possível fale das ações 
estratégicas do evento em todas as regiões da cidade e também nas periferias, para que todo o setor 
de turismo de eventos seja estimulado e se prepare na retomada do setor, seguindo os protocolos 
sanitários.  
 
SMTUR| Miguel Calderaro – destacou que o prefeito é um homem inteligente e que as palavras ditas 
sobre o Réveillon foi com base na situação de pandemia atual, e em não ter eventos que gere 
aglomerações e aumente a circulação do vírus neste momento, porém o prefeito é a favor dos 
eventos, inclusive em solucionar a questão das festas de Natal e Réveillon de forma segura a todos.  
 
ABIH| Ricardo Rolman – expôs a situação atual dos hotéis e restaurantes que estão fechando por 
falta de faturamento e salientou a urgência de um plano de ação para o turismo de São Paulo 
aproveitando a demanda do turismo de lazer que recomeçou em alguns outros municípios.  
 
SMTUR| Michele Fernanda – expôs que já têm alguns projetos em andamento em parceria com a 
Convention Bureau e com o Estado em prol da promoção do turismo da cidade.  
 
ABIH| Ricardo Rolman – sugeriu anexar no plano de ação roteiros com carros que possam ser feito 
com viagens curtas e apresentar os mesmos a Braztoa e a ABAV.  
 
SMTUR| Miguel Calderaro – salientou que todas as sugestões são bem vindas e serão estudadas. 
 
CVSP| Elenice Zaparolli – agradeceu a parceria da ABIH na ação realizada para o feriado do Dia dos 
Pais e reforçou a informação que em breve estará sendo comunicado junto aos conselheiros as ações 
realizadas pela Convention Bureau em parceria com a SMTUR/ Setur e também ações em andamento 
com a Braztoa.   
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BRAZTOA| Mônica Samia- reforçou sobre o plano de ação que está sendo discutido com a 
Convention Bureau e sugeriu que seja formado um pequeno grupo de trabalho. Sugeriu colocar nas 
ações também eventos descentralizados explorando parques, estádios de futebol como os drives 
thru, ação da virada sustentável e realizar eventos parecidos como o “Noites Brancas” (piqueniques 
realizados em grandes espaços públicos na cidade  Petersburgo). 
 
Em seguida, o Sr. Miguel Calderaro agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião às 11h45, 
para constar eu Michele Fernanda Ferreira Vicente, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 14 de Agosto de 2020. 
 
Presentes: 

Organização Nome 

Secretaria Municipal de Turismo Miguel Calderaro Giacomini 

Secretaria Municipal de Turismo Michele Fernanda Ferreira Vicente 

Secretaria Municipal de Turismo Giovanna Longo  

Secretaria Municipal de Turismo Vander Lins   

Secretaria Municipal de Turismo Jorge Muria 

Secretaria Municipal de Segurança Urbano Inspetor Marcos Queiroz  

Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência Priscila Fernandes Libonati 

Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência Camila Menezes Tavares 

Secretaria Municipal de Gestão  Dioni Patrícia Alves dos Santos 

Secretaria Municipal de Cultura Leonardo Madeira 

Secretaria Municipal de Relações Internacionais Nayara Raphaela  

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia George Augusto dos Santos Rodrigues 

SPTuris Fernanda Ascar 

SPTuris Raquel Vettori 

Secretaria do Estado do Turismo Albert Simoncini  

FECOMÉRCIO Guilherme Dietze 

SESC Carolina Paes de Andrade 

SPCVB - São Paulo Convention&Visitors Bureau Elenice Zaparoli 

ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ricardo Roman  

ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Antonio Reinales 

UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras Vanessa Guerra 
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UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras Armando Arruda Pereira de Campos Mello 

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 Roberto Carlos da Silva 

Associação Viva o Centro Mauro Teixeira Pinto 

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

Jerusa Hara 

ABRASEL/SP - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Percival Maricato 

ABRASEL/SP - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Leonardo Ramos 

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

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 

BRAZTOA - Associação Brasileira das Operadoras de Turismo Marina Figueiredo 

VMO Eventos  Thiago Dantas 

Em conformidade: 

Miguel Calderaro Giacomini   

Presidente do COMTUR 

Secretario Municipal de Turismo 


