Secretaria de Cultura e Turismo

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO,
BIÊNIO 2016-2018.
Aos sete dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito, nas instalações do Sindicato Rural
de Sorocaba, situado na Rua Cônego Januário Barbosa, 158 – Centro, realizou-se a 74ª
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Sorocaba (COMTUR). Estiveram
presentes conforme lista de presença: Alexandre Eduardo Lamberti (SEFAZ), Valquiria
Bernardo da S. Conceição (SEABAN), Gleici Elizabeth Ayuso (SEDU), Werinton Kermes
(SECULTUR), Rosane Otilia Gabriel (SECULTUR), Roberto Marques Vieira (SEMES),
Marcos Aparecido Piardi (SEPLAN), Ivan Flores Vieira (SERIM),

José Vanildo Aleixo

(ASA), Vitor Silva Cézar (ACSO), João Aparecido da Silva (ACTSR), Francisco Nirino
(NOVOS RUMOS), José Carlos Carneiro (IHGGS), Antonio Francisco Gonçalves - Botafogo
(SINHORES), Sonia Salvatori (SINDICATO RURAL), Antonio Carlos Sampaio (FUNDEC),
Heitor Edson de Souza (FUNDEC), Rosangela Simaglia Dueñas (GESTALIM), Isabel
Marzochi (GESTEVENTOS), Silvana Miranda de Araújo (GESTHOSP), Marinilda Dionisia da
Cunha (GESTHOSP), Felipo Luiz Abreu de Oliveira (SENAC), Gilcemar Aparecido Borges
(SESC), Pedro Zille (UNISO), Profª Telma Darn (UFSCAR), Cintia Felix (SECULTUR), Luis
Bramante (Consultor de Turismo), Luis Santos Pereira Filho (Vereador). Apresentou
justificativa de ausência Pedro Luiz Monteiro (SINCOMERCIÁRIO).
A Srtª. Rosane Otilia deu início agradecendo a presença de todos e a Srª Sonia Salvatori
pela cessão do espaço. Comunicou que, tendo em vista não ter ocorrido o envio antecipado
da ata da reunião anterior, faria a leitura da mesma para sua aprovação. Após leitura todos
anuíram. Ata aprovada. Em seguida passou a palavra ao Sr. Werinton Kermes – Secretário
de Cultura e Turismo que falou sobre a elaboração do plano diretor e sua importância para o
fortalecimento do Turismo em Sorocaba. Agradeceu a Srtª. Rosane e ao Sr. Luis Bramante
pela elaboração do mesmo, enfatizando a necessidade do empenho efetivo do COMTUR
para que ocorra a realização dos programas e projetos elencados no PDT. Agradeceu a
presença do vereador Luis Santos por seus trabalhos e avanços realizados em prol do
turismo. Enfatizou a necessidade de estruturar a equipe de Turismo e do seu empenho
pessoal neste quesito. informou que todos os arquivos (Plano Diretor, Pesquisa de
Demanda Turística e Inventário) serão disponibilizados a todos os presentes via arquivo
digital. Na sequência passou a palavra ao Sr. Luis Bramante que agradeceu a Srtª Rosane
Otília, as auxiliares Fernanda e Dirce e a estagiária Cintia pelo empenho em todas as etapas
para Elaboração do Plano Diretor de Turismo. Citou ainda a importância do município ser
reconhecido como MIT e do apoio do vereador Luis Santos nesse processo através da
criação do Projeto de Lei que irá formalizar o PDT. Comentou rapidamente sobre todo o
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processo de certificação. Na assembleia o mesmo será apresentado pela Deputada Maria
Lucia Amary, sendo que sua representatividade, o papel que desempenha no Legislativo e
as ações que desenvolve em prol do município foram fatores determinantes para que o
município solicitasse seu empenho nesta questão . Reforçou a urgência da aprovação do
plano tendo em vista a limitação no número de municípios que podem obter o MIT. O Sr.
Werinton Kermes complementa a fala do Sr. Bramante sugerindo uma reunião com o
Prefeito com a presença do vereador Luis Santos para tratar desse processo.Em seguida
passa a palavra ao Vereador Luis Santos, que inicia falando sobre a importância do turismo
e da luta pela causa, bem como sobre as dificuldades enfrentadas na defesa desse
segmento, uma vez que muitos ainda não reconhecem sua importância no quesito
econômico e social. Ratificou a representatividade do turismo na cidade, reconhecida pelo
turismo de saúde e de negócios, enfatizando a importância do COMTUR e a dificuldade
para criação do FUMTUR. Citou sua participação na elaboração da lei 1261/15 de
classificação do MIT e na criação da Frente para o Desenvolvimento do Turismo de
Sorocaba e Região e da necessidade, entre outras ações, da criação de um portal no
município. Finalizou informando que irá tomar as medidas necessárias para elaboração do
PL, e solicitou que no dia da votação o COMTUR estivesse presente. Todos anuíram.
Destacou ainda a necessidade de convidar representantes da Sorocabana - Movimento
de

Preservação Ferroviária para participarem das reuniões do COMTUR, em razão da

relevância do trabalho que desenvolvem com as ferrovias. Na sequência o Sr. Werinton
Kermes realizou o ato oficial da entrega do PDT ao Vereador Luis Santos que agradeceu a
honraria e em seguida passou a palavra ao Sr. Antonio Francisco (Botafogo) – Presidente
do COMTUR. Este iniciou falando do seu apreço pelos anos de dedicação do Vereador Luis
Santos em defesa do desenvolvimento e fortalecimento do turismo em Sorocaba. Afirmou
ser o mesmo um dos responsáveis pela reestruturação da equipe de Turismo e do excelente
trabalho desenvolvido. Agradeceu ainda ao Secretário Werinton Kermes , ao Sr. Luis
Bramante e a Srtª Rosane por acreditarem e trabalharem em prol do Turismo no município.
Na sequência passou a palavra a Srtª Rosane, que seguindo a pauta, solicitou ao Sr. Felipe
– SENAC que explanasse sobre a reunião realizado entre a entidade que representa e os
membros da Região Turística História & Aventuras.O mesmo informou

que durante o

encontro foi apresentada proposta referente o Programa de Regionalização do Turismo.
Discorreu sobre a metodologia adotada, onde a participação do trade turístico dos
municípios envolvidos é primordial para a implantação de ações que irão nortear o
desenvolvimento local e regional do Turismo de forma equânime.Convidou todos

para

participarem da próxima reunião que ocorrerá no mês de março. Srtª Rosane irá encaminhar
o convite. A mesma informou que logo após a reunião com o SENAC , foi realizada no

Secretaria de Cultura e Turismo

mesmo local, reunião dos membros da Região Turística Historia e Aventuras, onde a pauta
versou sobre a metodologia que será adotada para a formalização da região e que entre as
sugestões elecandas o Consorcio recebeu a anuência de todos. Neste momento o vereador
Luis Santos mencionou a existência de um processo de Consorcio envolvendo 08
municípios da região. A mesma se comprometeu em resgatá-lo.Encerrado os itens da pauta
passou a palavra aos presentes. O Sr. José Carneiro falou da importância em intensificar a
participação da Associação dos arquitetos,

em projetos arquitetônicos para o resgate

cultural da Cidade . Vereador Luis Santos reforçou a necessidade de reparos no relógio
d’água localizado no palacete Scarpa para qual o Sr. José irá verificar a possibilidade de
execução. Sr. Luis Bramante anunciou a criação da Associação das Microcervejarias do
Interior do Estado de SP, que iniciará suas atividades no dia 28 de fevereiro, no qual o
mesmo será o Gestor, e onde serão desenvolvidos ações de cunho cultural e turístico.
Ficou definido que será encaminhado convite para a Associação participar de

reunião

ordinária onde terá espaço para apresentar sua proposta de trabalho. Em seguida Srtª
Rosane passou a palavra ao Sr. Luis, presidente do Sindicato Rural de Sorocaba, que
agradeceu a presença de todos e colocou o espaço a disposição para reuniões e outras
necessidades que o COMTUR ou seus conselheiros venham a ter. Na sequência Sr. Luis
Bramante falou sobre os cursos do SENAR, informando que fará o encaminhamento do
calendário para os membros do Conselho. Finalizando, Srtª Rosane informa que enviará a
última lei sobre o COMTUR, juntamente com o plano diretor, pesquisa de demanda e
inventário.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e para constar, eu Rosane Otilia, lavrei
a presente ata.

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2018.

