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217º SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR 
 
Reunião Virtual realizada dia 10 de fevereiro de 2021, às 10h, sob a presidência da Sra. Aline Cardoso 
da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SMDET), vice-presidência do Sr. 
Miguel Calderaro Giacomini, Secretário Executivo Municipal do Turismo (SETUR), Conselheiros e 
Convidados relacionados no final desta ata. 
 
SMDET/SETUR|Michele Fernanda - agradeceu a presença de todos e seguiu com o detalhamento da 
pauta do dia. Prosseguiu com a aprovação da última ata referente à 216º reunião do COMTUR, 
enviada por e-mail para todos apreciarem. A mesma perguntou se dentre os presentes haveria 
alguma consideração a ser feita. Não havendo nenhuma manifestação a ata seguiu aprovada. 
 
SMDET/SETUR|Miguel Calderaro - agradeceu a presença de todos e explicou as mudanças feitas no 
novo mandato do prefeito, com a extinção da Secretaria Municipal de Turismo e a inclusão da 
mesma como Secretaria Executiva junto a SMDET. Em seguida passou a palavra a Secretária Aline 
Cardoso para prosseguir com a pauta do dia. 
 
SMDET| Aline Cardoso - saudou todos os presentes e disse que é um prazer estar à frente do 
renomado conselho. Em seguida fez uma breve apresentação da sua formação (com vasta carreira 
ligada a área do desenvolvimento econômico, atuação internacional em 40 países, da sua experiência 
também muito cedo como organizadora de eventos em comissões de formaturas, e sobre sua 
participação em receber diversas delegações de exportação, além do seu trabalho como vereadora e 
autora da lei que cria o Polo de Ecoturismo da Cantareira de São Paulo), expôs sua paixão pela área 
do turismo e como o setor é de suma importância para o desenvolvimento econômico, assim como 
em alguns países onde o turismo já está consolidado (exemplo da França). Acredita que o Brasil e a 
cidade de São Paulo também pode se desenvolver economicamente pelo turismo, com foco inclusive 
em paulistanos que não conhece as potencialidades do próprio município (como os museus, atrativos 
culturais, restaurantes e os polos de ecoturismo). Concluiu que esta situação faz parte de uma das 
suas missões como Secretária em reverter esse quadro, com o auxílio da equipe da SMDET/SETUR, 
com o apoio de todos os presentes e sobre a orientação do prefeito. Expôs também seu tempo de 
secretariado e fez um convite a aqueles que queiram saber mais sobre os projetos que coordenou ao 
longo dos últimos quatro anos. Disse também que a união entre SMDET x SETUR irá fortalecer ainda 
mais as políticas públicas de desenvolvimento econômico e turismo da cidade.  
Prosseguiu com o próximo assunto da pauta “Agenda de Ações dos 100 Dias da SMDET para o 
Turismo”. Informou que o documento ainda é interno, não foi divulgado e faz parte de uma proposta 
preliminar que ainda está em fase de tramitação para adequar as questões técnicas e recursos 
necessários. Iniciou a apresentação descrevendo cada ação: reunião do Comtur (a primeira agendada 
para atual data, 10-02), Carnaval Paulistano (com a coletiva de imprensa agendada para 12-02), 
Lançamento do 1º Plano Rural Agroecológico Paulistano (que contempla os dois polos de 
ecoturismo), Lançamento do Polo Centro (estruturando a governança com várias secretarias, além de 
atores, representante de entidades e núcleos comerciais da região para potencializar o Triângulo SP), 
Programa Mãos e Mentes Paulistanas (para fortalecer o artesanato na cidade), Lançamento do Pacto 
pela Retomada Gastronomia-Eventos-Turismo- Entretenimento, Agenda de Desburocratização dos 
Eventos Turísticos, Lançamento do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, Apresentação 
dos Polos de Desenvolvimento Local, Anúncio do Programa de Novos Investimentos e Melhorias no 
Ambiente de Negócios, Lançamento do Pacote de Apoio a Jovens Paulistanos junto à economia 
criativa.  A secretária enfatizou a importância de novos investimentos a fim de levantar a vocação 
turística da cidade, como exemplo a Concessão do Anhembi.  
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Prosseguiu com o próximo assunto da pauta “Apresentação das Propostas Preliminares do Plano de 
Metas do Turismo para os próximos 04 anos” que vai ao encontro do atual Plano de Turismo 
Municipal, onde as ações contidas no documento foram traduzidas em metas. Informou também que 
o documento ainda é interno, não foi divulgado e faz parte de uma proposta preliminar que ainda 
está em fase de tramitação para adequar as questões técnicas e recursos necessários. Descreveu que 
de maneira inédita, foi realizado um ambicioso plano ao propor quatro metas a serem cumpridas nos 
próximos quatro anos: 1) Reestruturar o Observatório do Turismo e desenvolver 12 produtos 
destinados à inteligência estratégica e planejamento para o setor; 2) Estruturar 18 campanhas 
promocionais estratégicas, valorizando os ativos e as oportunidades turísticas da cidade de São 
Paulo; 3) Implementar um plano de revalorização do centro da cidade, incluindo a ativação do 
Triângulo SP; 4) Simplificar as exigências para obtenção do autorização para realização de eventos no 
Munícipio de São Paulo.  A secretária enfatizou a importância de trabalhar também com os 
diferentes públicos, inclusive o LGBT e impulsionar o turismo medico esportivo, além de fortalecer 
ainda mais o turismo de negócios, aumentando a permanência dos turistas na cidade.  
 
Em seguida abriu Palavra aberta aos conselheiros e convidados: 
 
ECA-USP| Clarissa – questionou se existe pela prefeitura a aplicação de estudos referentes à 
inteligência estratégica e planejamento do setor de turismo para o atual momento, assim como a 
identificação desses protagonistas nos territórios.   
 
UBRAFE| Armando Arruda – lembrou a todos da 1º Conferência Municipal de Turismo realizada em 
2019, assim como uma das pautas do evento e meta do Platum que é a concretização de Calendário 
Único de Eventos a fim de que se possa conter o caos no setor quando da realização de muitos 
eventos ao mesmo tempo na cidade numa mesma data. Sugeriu que no cadastramento e liberação 
de alvarás pela prefeitura possa ser feito um breve mapeamento logístico da capacidade das regiões 
que acontecem os eventos. Falou também da urgência que o setor de eventos tem para ser 
retomado principalmente no que tange a liberação das feiras comerciais assim como também da 
proposta já encaminhada pela Ubrafe à prefeitura, para que seja feito uma nova portaria municipal 
que substitua a atual portaria nº1041 de 20 de outubro de 2020. 
 
ABEOC| Marcio Guerreiro – se apresentou como o novo presidente da ABEOC/SP - Associação 
Brasileira de Empresa de Eventos. Questionou se há alguma ação que estimule o expositor de feiras a 
retomar em anunciar através das feiras corporativas e também colocou a associação à disposição 
para ajudar no que for necessário em quaisquer ações de retomada do setor de eventos.  
 
CONGETUR| Roberto Carlos - falou que da importância da união do setor público com a iniciativa 
privada nas ações de desenvolvimento das políticas de turismo. Falou também do Platum como um 
norteador das ações do turismo na cidade. Agradeceu o secretário Miguel Calderaro por todas 
últimas ações realizadas pela Secretaria Municipal de Turismo (filme institucional de Parelheiros, 
Fórum dos Polos de Ecoturismo e o breve lançamento do Plano de Ecoturismo da Cantareira) assim 
como parabenizou a secretária Aline Cardoso pelo trabalho no Polo da Cantareira.   
 
ABIH| Antonio Reinales – indagou a importância da continuidade na gestão e as ideias do antigo 
Secretário de Turismo e agora Secretário Executivo de Turismo Miguel Calderaro e também mostrou 
se otimista com a junção das duas secretarias. Parabenizou a secretaria Aline Cardoso pela 
apresentou das ações, porém sentiu falta de alguma ação que atenda a situação atual da 
Cracolândia, devido à imagem negativa da hotelaria naquela região.  Ressaltou também o 
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encaminhamento feito pela ABIH para que atenda a reivindicação dos hotéis da cidade do que tange 
as taxas de iptu e iss devido a situação atual de pandemia.  
 
SENAC| Jorge Carlos – comentou sobre o plano de metas e complexidade em pensar produtos para 
uma cidade com São Paulo, assim como acha fundamental a questão em pesquisas e o planejamento 
estratégico para o setor. Sobre a revalorização do Centro de São Paulo, o mesmo relatou a 
dificuldade de tratar com a subprefeitura da Sé e se colocou a disposição para compartilhar ideias 
para melhorar diversas situações já relatadas por algumas instituições como a Associação Viva o 
Centro.    
 
BRAZTOA| Mônica Samia- elogiou a apresentação e o plano de ação e compartilhou que a prática 
que a entidade vem atuando é de trabalhar sempre junto com outros integrantes do setor de 
turismo. Refletiu que o turismo não terá uma retomada e sim terá outra forma, será um turismo 
novo e entender essas transformações é muito importante assim com pensar em ações macros. 
Colocou a disposição para pensar em produtos estratégicos assim como sugeriu a inclusão das 
operadoras de turismo desse processo.  
 
SMDET| Aline Cardoso – agradeceu a manifestação de todos e participação especial da Soninha 
Francine (ex vereadora e agora a frente da Secretaria Municipal de Relações Internacionais), Rodrigo 
Ravena (chefe de gabinete da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente), alguns 
representantes de subprefeituras, a equipe da SMDET/SETUR e da SP TURIS. Elogiou o trabalho da 
SPTURIS feito para o turismo da cidade de São Paulo e mesmo que atualmente a empresa responda a 
outra pasta (Secretaria de Governo), continuará com a mesma parceria em trabalhar vários temas da 
cidade.   
 
SPTURIS|Thiago Lobo-  informou que o novo presidente da SPTURIS Luís Alvaro não pode estar 
presente na reunião porém sua assessora Nayara estava presente na reunião. Reforçou que a 
SPTURIS continuará a disposição do turismo, principalmente no apoio a construção das metas. 
Informou a chegada da GL Eventos na administração do Complexo do Anhembi e fez uma saudação 
especial ao Miguel Calderaro Giacomini pela parceria nas últimas ações.    
 
SMDET| Aline Cardoso – agradeceu a manifestação das entidades parabenizando pela junção das 
duas secretarias. Reforçou a preocupação que o prefeito Bruno Covas tem em diversos setores, 
principalmente no setor de turismo e que por mais que tenhamos bons profissionais em ação ainda 
não há respostas concretas de tudo que está acontecendo. Salientou a importância da união em 
construir as ações e manter um canal de diálogo com todos os conselheiros e convidados, inclusive 
propôs para que encaminhem sugestões criativas e inovadoras para o turismo. Sobre a Cracolândia a 
secretaria informou que existem alguns projetos em andamento e que inclusive tem resultados 
satisfatórios em relação à melhora na região, porém não foram muito bem divulgados. Sobre o 
Centro a mesma informou que a região é uma prioridade para que ele se torne um destino turístico 
como acontece em alguns lugares pelo mundo, então a integração com todos os movimentos é 
fundamental. Sobre a questão dos eventos, o Calendário Unificado é um assunto a ser retomado, e 
sobre a questão da mudança da portaria nº 1.401/2020 já foi iniciado um processo com a Secretaria 
de Governo, e estará informando a todos o posicionamento nas próximas reuniões. O mesmo 
acontece com o Movimento Ocupa Rua, pleiteado pela Abrasel, o projeto está avançando e em breve 
terá um pronunciamento positivo. Sobre o pleito do ISS e IPTU, o mesmo já está na Secretaria da 
Fazenda sob análise porque foi também uma reivindicação não só da hotelaria mais sim de outros 
setores.  
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SPTURIS| Fernanda Ascar – informou que a SPTuris já está desenvolvendo alguns estudos referentes 
aos produtos inclusive sobre todas as regiões da cidade, ressaltando suas potencialidades turísticas. 
Informou também que em breve o Relatório dos Impactos sobre a Covid no Turismo estará pronto 
para ser validado junto aos conselheiros.  
 
SMDET/SETUR|Miguel Calderaro – expressou que foi primordial a incorporação da SMTUR pela 
SMDET para ultrapassar barreiras que o turismo sozinha não iria conseguir, além de fortalecer a 
intercomunicação com outros secretários. Reforçou a continuidade dos trabalhos e o avanço com os 
protocolos para a retomada do setor de turismo e eventos.  
 
SMDET| Aline Cardoso – a secretária propôs para que todos pensassem em ações de retomadas 
(principalmente ações que incluam explorar o verde da cidade) para serem discutidas na próxima 
reunião. 
  
CBVSP| Elenice Zaparolli - parabenizou a reunião e colocou a disposição a Convention Bureau para 
os próximos projetos.  
 
SMSU| Inspetor Queiroz – lembrou a todos sobre a iminência da finalização da obra do Vale do 
Anhangabaú, sendo esse um futuro Polo de Eventos.  
 
Em seguida, a Secretária agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião às 11h55, para constar 
eu Michele Fernanda Ferreira Vicente Oliveira, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 10 de Fevereiro de 2021. 
 
Presentes: 

Organização Nome 

Secretaria Municipal de Desen. Econômico, Trabalho e Turismo Aline Cardoso  

Secretaria Municipal de Desen. Econômico, Trabalho e Turismo Miguel Caldero Giacominini 

Secretaria Municipal de Desen. Econômico, Trabalho e Turismo Michele Fernanda Ferreira Vicente 

Secretaria Municipal de Desen. Econômico, Trabalho e Turismo Daiane Faro Zuno 

Secretaria Municipal de Desen. Econômico, Trabalho e Turismo Vander Lins   

Secretaria Municipal de Desen. Econômico, Trabalho e Turismo Jorge Muria Aguade  

Secretaria Municipal de Desen. Econômico, Trabalho e Turismo Giovanna Longo  

Secretaria Municipal de Desen. Econômico, Trabalho e Turismo Alfredo Bazzolli 

Subprefeitura da Sé Farid Fernando Nabhan 

Secretaria Municipal de Educação Rosangela Avelino de Faria  

Secretaria Municipal da Fazenda  Margarida Almeida Egydio 

Secretaria Municipal de Relações Internacionais Sônia Francine Gaspar Marmo 

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente  Rodrigo Pimentel Pinto Ravena 
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Secretaria Municipal de Segurança Urbana Inspetor Marcos Queiroz  

Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência Priscila Fernandes Libonati 

SPTuris Thiago Antunes Cavalca Reis Lobo 

SPTuris João Carlos de Oliveira  

SPTuris Fernanda Ascar Abranches Oda 

SPTuris Nayara Raphaela 

SPTuris 
Elen Cristina de Jesus Andrade 
 

Secretaria do Estado do Turismo Albert Simoncini  

UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras Armando Campos Mello  

UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras Vanessa Guerra  

SPUrbanismo Yara Cunha Costa 

ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Antonio Reinales 

Conselho Gestor do Polo de Ecoturismo de São Paulo/SP Roberto Carlos da Silva 

Conselho Gestor do Polo de Ecoturismo de São Paulo/SP Solange Dias  

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

ABLA - Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis Paulo Miguel Júnior 

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

Miriam Petrone 

SKAL SP (Associação Internacional de Profissionais de Turismo) Aristides Cury 

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

FECOMÉRCIO Guilherme de Oliveira Santos Dietze 

SESC - Serviço Social do Comércio Carolina Paes de Andrade 

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Jorge Carlos Silveira Duarte 

SPCVB - São Paulo Convention&Visitors Bureau Toni Sando  

SPCVB - São Paulo Convention&Visitors Bureau Elenice Zaparoli 

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

Márcio Guerreiro  

FOHB - Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil Orlando de Souza 

Transfretur-Sindicato das Empresas de Transporte por 
Fretamento e por Turismo da região metropolitana de São Paulo 

Kelly Rodrigues Morette 

ACSP - Associação Comercial de São Paulo André Monegaglia 
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ECA USP Profª.Dra. Clarissa M.R. Gagliardi 

BRAZTOA - Associação Brasileira das Operadoras de Turismo Mônica Samia 

VMO Eventos  Thiago Dantas 

Sebrae-SP (Escritório Capital Norte) 
 

Alessandro Leite de Lima 

BEM SÃO PAULO EXPERIENCES Edimilson Morais 

Em conformidade: 

Aline Cardoso    

Presidente do COMTUR 

Secretaria Municipal de Desen. Econômico, Trabalho e Turismo 

 


