Secretaria de Cultura e Turismo
ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO,
BIÊNIO 2016-2018.

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezoito, nas instalações da
Secretaria Municipal de Abastecimento e Nutrição (SEABAN), situada na Rua Frei
Galvão, nº 229 – Vila Santana, realizou-se a 75ª Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Turismo (COMTUR). Estiveram presentes, conforme lista de presença:
Alexandre Eduardo Lamberti (SEFAZ); Valquiria Bernardo da Silva Conceição
(SEABAN); Gleici Elixabeth Ayuso (SEDU); Roberto Marques Vieira (SEMES);
Sergio Rodrigues e Adriano Aparecido Brasil (URBES); Ivan Flores Vieira (SERIM);
Maria de Fatima Picolo (ASA); João Aparecido da Silva (ACT); Francesco Nirino
(NOVOS RUMOS); José Carlos Carneiro (IHGGS); Cristina Delanhesi (MACS);
Antonio Rodrigues da Silva (SINDTAXISTAS); Sônia Salvatori (SINDICATO RURAL);
Benedito Carlos Tomba (AVIESP); Antonio Carlos Sampaio e Heitor Edson Souza
(FUNDEC); Isabel Marrochi (GESTEVENTOS); Silvana Miranda de Araújo
(GESTHOSP); Flávio Palma (SEBRAE); Felipo Luiz Abreu de Oliveira (SENAC);
Marcos Aparecido Piardi (SEPLAN) e Telma Darn (UFSCAR). Apresentaram
justificativas de ausência Paulo Sérgio Montoro (SEDETER); Rosângela Simaglia
Dueñas (GESTALIM); e Cynira Farias (GESTEVENTOS).
A Srtª. Rosane deu início a reunião agradecendo a presença de todos, perguntando
se os presentes haviam recebido a ata da última reunião. Todos anuíram. Ata
aprovada. Na sequência apresentou a Sra. Daniele Leite, nova Chefe de Divisão do
Turismo. Também relembrou e comentou sobre o Plano Diretor de Sorocaba, que
seria entregue a todos e sobre a finalização do Inventário Turístico. Explanou sobre
a importância da participação de todos do COMTUR na audiência pública para
aprovação dos documentos a fim de que seja enviado o mais breve possível para
São Paulo. Na sequência passou a palavra para a Sra. Daniele, que falou sobre o
contrato com o Sr. Luis Bramante que irá trabalhar durante um período determinado
junto com a Secretaria de Cultura e Turismo para elaboração e desenvolvimento de
projetos do setor. Informou também sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2019, que apresenta uma previsão de verbas a serem destinadas ao turismo, sendo
cerca de 350 mil destinados ao trem turístico e 100 mil de incentivo ao turismo para
projetos do Plano Diretor, junto com a possibilidade do valor do MIT e as emendas
parlamentares. A Srtª. Cristina – MACS questionou sobre os valores e suas
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destinações, e a Srtª. Rosane respondeu explicando sobre a divisão desses
recursos, e que o trem turístico, sendo realizado em forma de consórcio, funcionaria
através de parceria entre Sorocaba, Votorantim e outros possíveis municípios. A Srtª.
Cristina – MACS rebateu explanando sobre a necessidade de capacidade técnica
para a realização do projeto do trem. A Srtª Rosane reafirma que qualquer
destinação e utilização de verbas deve ser analisada e aprovada pelo Conselho, e
explicou que através de uma possível criação de Consórcio para o trem turístico,
existe a possibilidade de contratar uma equipe qualificada para resolução dos
problemas relacionados a questão. O Sr. Marcos – Seplan afirmou que a Lei de
Diretrizes Orçamentárias se trata de uma previsão para o próximo ano, que será
votada no segundo semestre, e que devemos nos empenhar para garantir sua
aprovação. A Sra. Daniele relatou sobre a destinação dos 100 mil de incentivo ao
turismo, que será utilizado juntamente com o Plano Diretor para andamento dos
projetos, e Srtª. Rosane complementou falando sobre as ações e projetos de outros
indivíduos sobre a Ferrovia, Tropeirismo e Turismo Rural que poderiam se encaixar
a Sorocaba para fomento da atividade. Também e relatou a primeira reunião sobre o
Plano Diretor de Turismo Regional (região História e Aventuras). O Sr. Felipo –
SENAC complementou falando que a primeira reunião foi para situar sobre a
proposta e que a partir das próximas já poderão ser iniciados a criação de projetos,
convidando todos a participarem. A Sra. Daniele comentou a respeito da participação
da região turística História e Aventuras, como expositores, no evento WTM Latin
America que ocorrerá de 3 a 5 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo, e
convidou todos a prestigiarem o evento. Nada mais havendo a tratar, encerrou a
reunião e para constar, eu Daniele Leite, lavrei a presente ata.
Sorocaba, 14 de março de 2018.

