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ATA DA 206º SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR 
 

 
Reunião realizada dia 25 de abril 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. 
 

SMTUR|Orlando Faria agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião conforme pauta 
enviada. No que se refere ao assunto “Composição do Conselho”, assunto levantado pelos 
conselheiros na última reunião, o mesmo explanou sobre a Lei nº 11.198/1992 da criação do 
COMTURe do Decreto nº 46.648/2005 indicando quais são os integrantes do conselho 
indicados na lei: 
 
I – 3 representantes escolhidos pelo Prefeito;  
II – 2 representantes escolhidos pela SPTuris;  
III – 2 representantes da Secretaria Municipal de Cultura;  
IV – 1 representante da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação;  
V – 2 representantes da Secretaria Municipal de Planejamento;  (Gestão) 
VI – 2 representantes da Secretaria Municipal de Finanças; (Finanças) 
VII – 1 representante do Departamento de Operações do Sistema Viário – DSV;  
VIII – 1  representante da Subprefeitura da Sé; 
IX – 1  representante da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET; 
 X – 1 representante da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB; (SP Urbanismo) 
XI – 1 representante da Câmara Municipal de São Paulo;  
XII – 1 representante da Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista – DEATUR, da Secretaria 
de Segurança Pública do Estado de São Paulo;  
XIII – 1 representante da Secretaria do Estado de Turismo; 
 XIV – 1 representante da Fundação “25 de Janeiro” São Paulo Convention&Visitors Bureau – SPCVB;  
XV – 1 representante da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH;  
XVI – 1 representante da Associação Brasileira de Empresas de Eventos – SP – ABEOC/SP;  
XVII – 1representante da Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo – SP – ABRAJET/SP; 
 XVIII – 1representante da Associação Brasileira das Agências de Viagens de São Paulo – ABAV/SP;  
XIX – 1 representante do Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de São Paulo – SINDETUR/SP;  
XX – 1 representante da Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo – ABBTUR/SP;  
XXI – 1 representante da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis – ABLA; 
 XXII – 1 representante da Associação Comercial de São Paulo – ACSP;  
XXIII – 1  representante do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares – SHRBS;  
XXIV – 1 representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL/SP;  
XXV – 1representante da Associação dos Transportadores de Turistas, Industriários, Colegiais e 
Similares do Estado de São Paulo – ASSOCITUR;  
XXVI – 1 representante do Sindicato Estadual de Guias de Turismo de São Paulo;  
XXVII – 1 representante da Associação Brasileira dos Centros de Convenções e Feiras – ABRACCEF;  
XXVIII – 1 representante do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias – SNEA. 

 
SMTUR| Orlando Faria informou que o decreto indica a possibilidade do presidente do 
conselho convidar entidades para integrar o conselho com direto a voto e convidar 
entidades para participar, sem direto a voto.  
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Considerando o critério de representatividade setorial são convidados para integrar o 
COMTUR: UBRAFE, SINDIPROM, SINDLOC, FOHB, SPHOST, ABRASEL e Fecomércio; e as 
secretarias: Secretaria de Inovação e Tecnologia, Secretaria Municipal do Verde e Meio 
Ambiente, Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Secretaria de 
Segurança Urbana, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e SP Negócios.E 
convidadas para participar:  SKAL, CONGETUR, SENAC, SESC, ARESP, Associação Viva o 
Centro e Associação Paulista Viva; Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal de 
Saúde, Secretaria de Relações Internacionais e Secretaria de Assistência Social.   
 
Sobre o Regimento Interno indicou algumas alterações a serem feitas: 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 última 
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  
 
 
SMTUR| Orlando Faria questionou  se dentre os presentes, haveria alguém que se oponha 
as alterações supra citadas.Não havendo manifestaçãocontraria as alterações propostas 
foram aprovadas pelo conselho 
 
SPTURIS| Fernanda Ascar informou que o conselho está em fase de atualização de dados, e 
pediu a todos que enviassem até o dia 30/05, os nomes de seus titulares e suplentes. 
Lembrou a todos também que a Comissão de Finanças, Estudos e Desenvolvimento 
Econômico, destinado a formular e executar propostas para a captação dos recursos do 
FUTUR e demais ações de interesse do setor turístico, prevista do Regimento Interno não 
está em funcionamento e pode ser formada na próxima sessão. Colocou em votação a 
decisão de excluir oficialmente as entidades ABBTUR e SNEA, considerando o período de 
falta das mesmas nas últimas 04 (quatro sessões). Com a ausência de oposição as referidas 
exclusões das duas entidades, foram entendidas em concordância com os presentes que as 
ações citadas poderão serem processadas. 
 
 
SPTURIS| Fernanda Ascar prosseguiu apresentando os resultados preliminares dos 
workshops realizados para a Formulação do PLATUM. Já foram realizados  8 encontros com a 
participação de mais de 120 pessoas, entidades e empresas dentro dos seguintes temas: 
Academia, Atrativos, Receptivo/Mobilidade, Entretenimento/Compras, Eventos/Corporativo, 
Hospedagem/ Alimentação, Polos de Ecoturismo e Governo. Além encontros previstos 
inicialmente, já foram demandados 2 extras, um com setor de entretenimento e economia 
criativa e um exclusivo para hotéis em parceria com o Visite São Paulo. Nessa data também 
serão convidados os conselheiros que não puderam participar dos primeiros encontros.  
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Informou de um ajuste na metodologia e etapas do PLATUM apresentada inicialmente para 
o conselho com a inclusão de participação da SMTUR em eventos nas faculdades de turismo, 
inclusão de uma consulta pública on line e de uma audiência pública com a aproximação da 
Comissão de Turismo da Câmara Municipal de São Paulo que está sendo retomada. 
 
Foram apresentados os resultados preliminares dos workshops, divididos em desafios, 
destaques e propostas, ainda no formato indicado pelos participantes, sem ajuste nos textos 
e sem alinhamento do conteúdo, apenas para indicar aos conselheiros o conteúdo que está 
sendo debatido no processo. Para as próximas reuniões do conselho, o conteúdo será 
apresentado de forma mais sistematizada.  
 
SMTUR| Orlando Faria salientou  que a conferência está agendada para o dia 16 e 17 de 
agosto, e que no decorrer das próximas reuniões será apresentado um pouco mais do 
material coletado. Nesse momento o presidente deixou a palavra aberta aos conselheiros. 
 
SP URBANISMO| Yara Cunha Costa expressou que sentiu falta da amarração inteira da 
proposta da conferência para poder opinar.  
 
SHRBS| Virgílio Carvalho advertiu de uma série de itens que se repetem e não harmonizam. 
Sugeriu centralizar alguns eixos e buscar uma “harmonização mais empreendedora” das 
propostas.  
 
SMG|Malde Maria Vilas Boas chamou a todos a pensar em cada eixo levantado e fazer um 
exercício de como será a distribuição de tarefas interna e externamente para a SMTUR não 
esbarrar na execução sozinha. Destacou a importância de ser definir a rede e responsáveis 
pela implementação.  
 
Fecomércio| Mariana Aldrigui disse que é equivocado colocar no plano ações para  SMTUR 
assumir que não são de sua competência e propôs dialogar com outras secretarias e indicar 
dentro dos eixos levantados 05 prioridades e identificar 05 ações para ter foco e ser possível 
viabilizá-los.Destacou que o plano deve indicar para o futuro, norteando o mercado. Levar 
em consideração modelos de outras cidades com realidades mais próximas de São Paulo 
como Lima, Johanesburgo, Sidney e Buenos Aeres.   
 
SMTUR| Orlando Faria expôs que a sua idéia de construir um plano mais participativo foi 
justamente para aplicar toda a experiência que ele teve com políticas públicas. E que 
articulação de governo é um destaque das ações da SMTUR e que será considerado no 
Plano.  
 
 
SMDE| Helena Maria Grundig Monteiro sugeriu aprofundar o tema Gastronomia no 
próximo workshop e se colocou a disposição para auxiliar no que for necessário do processo 
de identificar principais tendências no setor.  
 
SENAC| Jessica Kobayashi Correa sugeriu pensar em um sistema de inteligência para 
conectar dados em tempo real as frentes relacionadas ao setor de turismo, expandindo o 
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Observatório de Turismo. E destacou a importância se ser feita uma pesquisa com turistas 
para definição das ações do PLATUM.  
 
SMSU| Inspetor Queiroz lembrou o papel da segurança como fator importante no turismo. 
E se colocou a disposição para auxiliar para criar um eixo envolvendo a segurança pública no 
turismo dentro do PLATUM. 
 
SMTUR| Orlando Faria explicou como será a dinâmica da Conferência Municipal de Políticas 
de Turismo, e a importância  do envolvimento de todos. Explanou também a ideia de usar 
vários espaços do centro histórico para a realização dos paineis. Salientou que o tema 
Platum será discutido nas próximas reuniões e perguntou se teria alguma outra entidade 
que gostaria de compor a comissão organizadora da Conferência, hoje representadas pelas 
entidades SKAL, SENAC, SP URBANISMO e Visite SP. 
 
SHRBS| Virgílio Carvalho manifestou o interesse de integrar a comissão citada.  
 
SESC| Carolina Paes retornou para falar da escolha da data da conferência, e se houve 
interesse proposital na data coincidir com a jornada do Patrimônio a ser realizada no centro 
histórico na mesma data. 
 
SMTUR| Orlando Faria confirmou a intenção de fazer na mesma data da Jornada e destacou 
que a secretaria irá direcionar muitos eventos para o centro histórico e que a ideia é otimizar 
e criar uma sinergia entre os dois eventos. 
 
SPTURIS| Fernanda Ascar prosseguiu para o explicar sobre o Troféu SP Capital da 
Gastronomia, organizado pela Câmara de Vereadores e a necessidade do COMTUR indicar 
um representante para fazer parte do Juri.  
 
SHRBS| Virgílio Carvalho, que já participa do júri explicou que anualmente concorrem mais 
de  130 trabalhos para serem minunciosamente analisados e que o prêmio precisa de apoio 
na divulgação e valorização. 
 
ABRAJET| Luiz Carlos Maggio sugeriu a criação de um grupo de whatsapp do COMTUR.  
 
SMTUR| Orlando Faria aprovou a sugestão para a captação dos números dos conselheiros 
que autorizassem a inclusão no grupo.  
 
SPTURIS| Fernanda Ascar comunicou a data da reunião da comissão da Conferência, a ser 
realizada dia 21 de maio e da próxima Sessão Ordinária do COMTUR, a ser realizada dia 28 
de maio.  
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Em seguida, o sr. Orlando Faria  agradeceu a presença de todos e  encerrou a reunião às 
17h00, para constar eu, Michele Fernanda Ferreira Vicente, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 25 de abril de 2019. 
 
Presentes: 

Organização Nome 

Secretaria Municipal de Turismo Orlando Lindório Faria 

Secretaria Municipal de Turismo Alcides Fagotti Júnior 

Secretaria Municipal de Turismo Michele Fernanda Ferreira Vicente 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  Thiago Lobo  

Secretaria Municipal de Gestão  Malde Maria Vilas Boas 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Helena Maria Grundig Monteiro  

Secretaria Municipal de Cultura Caio Victor Aloe 

SP Negócios  Elisa Marques  

SP Negócios Thaís Tamborelli 

Secretaria Estadual de Turismo Ana Carolina de Souza  Francisco 

SPTuris Rodrigo Kluska Rosa 

SPTuris Fernanda Ascar 

SPTuris Raquel Grillo 

Subprefeitura da Sé Ingrid Belém Martins 

CET - Companhia de Engenharia de Tráfego Nancy Reis Schneider 

SPUrbanismo  Yara Cunha Costa 

Guarda Civil Metropolitana Marcos dos Santos Queiroz 

Guarda Civil Metropolitana Wilson Batista 

Câmara Municipal de São Paulo José Roberto Christianini 

SPCVB - São Paulo Convention&Visitors Bureau Elenice Zaparoli 

ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis AntonioReinales 

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

LuizCarlos ScaramellaMaggio 

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

Virgílio Nelson da Silva Carvalho 

SESC Carolina Paes de Andrade 

SENAC Jessica Kobayashi Corrêa 
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FECOMÉRCIO  Guilherme de Oliveira Santos Dietze 

FECOMÉRCIO Mariana Aldrigui 

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 

Associação Viva o Centro Anderson Rocha  

Associação Paulista Viva Rosana Nachbar 

Associação Paulista Viva Antonio Carlos Franchini Ribeiro 

 

Em conformidade: 

 

 

Orlando Faria  

Presidente do COMTUR 

Secretario Municipal de Turismo  

 

 

 

 

Bruna Gadelha Suyama  

Gestora FUTUR  

 

 


