Secretaria de Cultura e Turismo
ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO,
BIÊNIO 2016-2018.

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito, nas instalações do Instituto
Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba (IHGGS), situado na Rua Dr. Ruy
Barbosa, nº84 – Vila Hortência, realizou-se a 77ª Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Turismo (COMTUR).
Estiveram presentes, conforme lista de presença: Alexandre Eduardo Lamberti
(SEFAZ); Felipe Cardoso S. da Costa (SEMA); Valquíria Bernardo da Silva
Conceição (SEABAN); Gleici Elizabeth Ayuso (SEDU); Paulo Sérgio Montoro
(SEDETER); Roberto Marques Vieira (SEMES); Marcos Aparecido Piardi (SEPLAN);
Ivan Flores Vieira (SERIM); Leila Rovella S. Barros (ASCO); José Carlos Carneiro
(IHGGS); Cristina Delanhesi (MACS); Carlos Gomes (SETFRET); Luiz Carlos
Serrano Martins (SINDICATO RURAL); Benedito Carlos Tomba (AVIESP); Antônio
Carlos Sampaio (FUNDEC); Rosangela Simaglia Dueñas (GESTALIM); Isabel
Cristina Souza Marzochi (GESTEVENTOS); Silvana Miranda de Araújo e Marinilda
Dionisia da Cunha (GESTHOSP); Daniele Tomaz (SENAC); Gilcemar Aparecido
Borges (SESC); Telma Darn (UFSCAR); Gumercindo Basso Júnior (IHGGS); Luis
Bramante (Consultor de Turismo); e Ricardo Ricca (SIAS). Apresentaram
justificativas de ausência Francisco Nirino (NOVOS RUMOS); João Aparecido da
Silva (ACTSR); Antonio Rodrigues da Silva (SINDTAXISTAS); Sergio Rodrigues
(URBES); Sônia (SINDICATO RURAL); Mario Sergio Barroso (SESC); Pedro Zille
(UNISO); Thais Cristina Abrahão e Marcelo Henrique Arrojo (ETEC).
O Sr. Gumercindo Basso Júnior deu início a reunião agradecendo a presença de
todos e apresentando o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba
(IHGGS) e Casa Aluísio de Almeida, local que ocorreu a reunião. Na sequência
passou a palavra para a Sra. Daniele, que agradeceu a presença de todos,
perguntando se os mesmos haviam recebido a ata da última reunião. Todos
anuíram. Ata aprovada. Na sequência falou sobre o processo de Município de
Interesse Turístico (MIT), informando que o mesmo foi deliberado na 2ª sessão e
estava seguindo para as comissões. O processo tem duração de, aproximadamente,
15 dias para ser aprovado, e é necessário aguardar. Na sequência, falou sobre o
prêmio Turismo Saúde que Sorocaba ganhou através da Associação dos Dirigentes
de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), que convidou a cidade para ser prestigiada
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no dia 18 de maio, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Daniele
também explanou sobre o City Tour que está previsto para ocorrer em quatro datas,
conforme transporte disponibilizado pela URBES. O passeio terá como guia o
historiador José Rubens com início no Palácio dos Tropeiros, passando por outros
pontos históricos da cidade. Em algumas paradas haverá apresentações artísticas, e
o passeio será finalizado no 5º andar do prédio da Prefeitura Municipal. As datas
brevemente serão disponibilizadas no site da Prefeitura e do Turismo, que está
sendo atualizado. Posteriormente, Sra. Daniele passou a palavra para o Sr.
Alexandre (SEFAZ) para explanar sobre o andamento da construção do Centro de
Atendimento ao Turista. Sr. Alexandre explicou que houve licitação com uma
empresa, mas que devido a diversos problemas durante a obra, como dependência
de terceiros e falta de recursos, acabou paralisando os serviços. A empresa também
não estava seguindo o cronograma, então a Secretaria de Licitações e Contratos
parou a obra por problemas jurídicos. Consequentemente, um novo processo será
aberto, portanto o Centro de Atendimento, muito provavelmente, não ficará pronto
neste ano. Prosseguindo, Sra. Daniele falou sobre a programação da Festa do
Tropeiro, que será iniciada no mês de maio. Também convidou os presentes a
participarem da Audiência Pública na Floresta de Ipanema, organizada pela
FREDETUR, com o tema “Caminho das Tropas para o Caminho dos Trilhos”, que
tratará sobre o trem turístico. Após isso, Sra. Daniele convidou todos a formarem
grupos de trabalho para desenvolvimento dos projetos do Plano Diretor de Turismo
de Sorocaba. Explanou que o Plano de Marketing está sendo realizado pela
Rosângela (GESTALIM), que também está desenvolvendo uma agenda de eventos
do município, conforma demanda dos hotéis, pois lá se concentram os turistas.
Posteriormente, Daniele convidou Felipe (SEMA), André Mascarenhas (SECULTUR),
Roberto (SEMES), Cristina (MACS), Nilda e Silvana (GESHOSP), e Gilcemar
(SESC) para participarem do grupo de eventos. Todos concordaram. Na sequência
formou-se o grupo de estudos de viabilidade com Cristina (MACS), Paulo
(SEDETER), Isabel (GESTEVENTOS), Piardi (SEPLAN) e Telma (UFSCar). Para o
grupo de turismo rural confirmou Daniele, Sônia (SINDICATO RURAL), e Valquíria
(SEABAN). No grupo de formatação de roteiros ficou Ivan (SERIM) e Carlos
(AVIESP). Complementando, Sr. Bramante (Consultor de Turismo), explicou a
proposta dos grupos de trabalho e a relevância da participação de todos para que os
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projetos possam acontecer. Também falou sobre o turismo rural que precisa do
levantamento de dados para que seja possível realizar o projeto de roteiro, assim
como o estudo de viabilidade do centro de convenções, uma vez que Sorocaba tem
turismo de negócios e de saúde em evidência e precisa de um espaço para
realização de eventos desse e de outros segmentos. No grupo de formatação de
roteiros, Bramante sugeriu que fosse projetado, inicialmente, um roteiro relacionado
ao turismo histórico-cultural, pois já acontecem ações do segmento na secretaria,
como o City Tour, mas que isso ainda não está formatado como produto. Cristina
(MACS) questionou sobre a necessidade da criação do centro de convenções e
demonstrou interesse em participar do grupo. Na sequência, Prof.ª Telma (UFSCar)
explanou que possui material sobre os equipamentos de eventos de Sorocaba e
ofereceu o Observatório de Turismo como apoio para os estudos do grupo de
estudos de viabilidade do centro de convenções. Conseguinte, Rosângela
(GESTALIM) falou que o Plano de Marketing está sendo elaborado conforme o que
já existe na cidade, respeitando a dinâmica dos meios de hospedagem, do perfil do
público, podendo oferecer tanto aos turistas quanto aos moradores locais
informações do que há disponível na cidade. Sra. Daniele, finalizando a reunião,
convidou os presentes a pensarem nas possibilidades e formarem, posteriormente,
os grupos de trabalho. Sr. Gilcemar (SESC), convidou todos a participaram de um
encontro sobre o turismo de Sorocaba. Sr. Bramante também fez um convite para o
evento realizado pela Associação das Microcervejarias do Estado de São Paulo, no
CEAGESP. Por fim, Sra. Daniele avisou os presentes que logo mais estes
receberiam ofícios para atualização do biênio do COMTUR. Nada mais havendo a
tratar, encerrou a reunião e para constar, eu Daniele Leite, lavrei a presente ata.
Sorocaba, 09 de maio de 2018.

