Secretaria de Cultura e Turismo
ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO,
BIÊNIO 2016-2018.

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, nas instalações do Museu de
Arte Contemporânea de Sorocaba (MACS), situado na Av. Dr. Afonso Vergueiro, nº
280 – Centro, realizou-se a 76ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Turismo (COMTUR). Estiveram presentes, conforme lista de presença: Sandro
Márcio de Oliveira Abraão (EMPTS); Alexandre Eduardo Lamberti (SEFAZ); Valquíria
Bernardo da Silva Conceição (SEABAN); Maria Lúcia P. Martins (SEDU); Paulo
Sérgio Montoro (SEDETER); Sérgio Rodrigues (URBES); Ivan Flores Vieira
(SERIM); Maria de Fátima Picolo (ASA); Francesco Nirino (NOVOS RUMOS); José
Carlos Carneiro (IHGGS); Jéssica Alves (MACS); Carlos Gomes (SETFRET); Sônia
Salvatori (SINDICATO RURAL); Antônio Carlos Sampaio (FUNDEC); Rosângela
Simaglia Dueñas (GESTALIM); Flávio Palma (SEBRAE); Telma Darn e Maria Helena
Santos (UFSCAR); Luis Bramante (Consultor de Turismo). Também estiveram
presentes na reunião 26 alunos do curso de Turismo da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCAR). Apresentaram justificativas de ausência: Pedro Zille
(UNISO), Gilcemar Aparecido Borges (SESC), Mário Sérgio Barroso (SESC), Antônio
Francisco Gonçalves (SINHORES).
A Sra. Daniele deu início a reunião agradecendo a presença de todos e perguntando
se os presentes haviam recebido a ata da última reunião. Todos anuíram. Ata
aprovada. Na sequência, falou sobre a participação de Sorocaba com um stand no
evento de turismo WTM (World Travel Market), como região turística “História e
Aventuras”, realizando a entrega de mapas turísticos e a divulgação do município.
Daniele também explanou sobre a visita das crianças do Turismo do Saber no
Parque da Água Vermelha e no Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, e sobre a
reunião da região turística “História e Aventuras” em que elaborou-se a Missão,
Visão e Valores do plano da região. Sra. Daniele falou sobre a realização do City
Tour, que ocorrerá através de parceria com a URBES, previsto para acontecer no dia
29 de Abril, e comunicou sobre a Audiência Pública no dia 24, a qual acentuou a
importância da presença de todos do conselho. Na sequência, relatou sobre os
processos do MIT, que já havia sido aprovado por todas as comissões e que os
próximos passos precisam ser aguardados. Por fim, Daniele apresentou o Sr. Luis
Bramante como Consultor de Turismo da Prefeitura de Sorocaba para auxiliar no
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desenvolvimento dos projetos do Plano Diretor de Turismo. Passou a palavra ao Sr.
Luis, que iniciou sua fala explanando sobre sua contratação, com duração de quatro
meses, para auxiliar a equipe do setor de turismo da Secretaria de Cultura e Turismo
na execução de ações e projetos do plano diretor, por meio de encontros semanais.
Seguiu apresentando o cronograma de ações e projetos que foram divididos em
curto, médio e longo prazo. Também explanou sobre os próximos passos
burocráticos pelos quais o MIT deverá passar e, na sequência, apresentou os
projetos. Luis iniciou explicando as ações de curto prazo, acentuando que estas
dependem de recurso humano e financeiro para serem realizadas, destacando:
Formatação de Roteiros e Produtos Turísticos, Bonde Turístico, Centro de
Atendimento ao Turista, Plano Diretor da Região Turística História e Aventuras,
Ônibus turístico, Festa Junina, Turismo Rural, distribuição do mapa turístico da
cidade, Romaria de Aparecidinha, participação em feiras e eventos para divulgar o
turismo de Sorocaba, parceria com os hotéis, criação e promoção de calendário de
eventos regional, promoção do Zoológico como principal atrativo turístico de
Sorocaba, Centro de Convenções, Portal de Turismo, criação do FUMTUR,
adequação de infraestrutura dos atrativos turísticos, Campanha CADASTUR, criação
de Plano de Marketing, qualificação e capacitação do COMTUR, estudo de
viabilidade de Trem Turístico (Sorocaba e Iperó), Fórum de Desenvolvimento do
Turismo da Região Metropolitana, fomento do Artesanato Local visando criação de
identidade e festivais gastronômicos. Na sequência, Sr. Bramante destacou a
importância da participação de todos na realização dessa proposta de trabalho, para
que estes projetos efetivamente aconteçam, apresentando uma tabela que indica os
locais que o COMTUR pode contribuir mais. A Srtª Rosângela Dueñas (GESTALIM)
se propôs a contribuir com o material de divulgação da cidade e auxílio no centro de
atendimento ao turista, e a Prof.ª Dr.ª Telma Darn (UFSCar) também ofereceu auxilio
no desenvolvimento de alguns projetos através dos trabalhos realizados pelos
alunos da universidade, convidando os presentes a prestigiarem a Semana do curso
de Turismo, que ocorrerá em Junho. Seguindo, Bramante apresentou as ações de
médio e longo, estas: Centro de Capacitação de Turismo, criação de selo de
qualidade “Amigas do Turismo” para empresas, Navegação Turística no Rio
Sorocaba, Feira de Muares de Sorocaba, visando resgate histórico-cultural, Postos
de Informação Turística, Operação de voos comerciais, Sinalização Turística,
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Aplicativo de Turismo, conscientização da comunidade sobre o turismo, criação de
leis de incentivo, entre outros, ressaltando que alguns destes já estão sendo
desenvolvidos. Nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião e para constar, eu
Daniele Leite, lavrei a presente ata.
Sorocaba, 11 de abril de 2018.

