Secretaria de Cultura e Turismo
ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO,
BIÊNIO 2018-2020.

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, nas instalações do Clube dos
Comerciários Sorocaba, situado na Rua Trindade, 302 – Jardim América, realizou-se
a 80ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). Estiveram
presentes, conforme lista de presença: Alexandre Eduardo Lamberti (SEFAZ); Maria
Lúcia Proença Martins (SEDU); Daniele Leite (SECULTUR); Fernanda Miguel
(SECULTUR); Felipe Cardoso S. da Costa (SEMA); Vagner Bueno (SEABAN);
Roberto Marques Vieira (SEMES); Sérgio Rodrigues (SEMOB); Héllen Cristine Baldo
(SEPLAN); Ivan Flores Vieira (SERIM); João Francisco Guariglia (ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL); Francesco Nirino (NOVOS RUMOS); Shirley Carneiro (IHGGS);
Cristina Delanhesi (MACS); Antônio R. da Silva (SINDTAXISTAS); Pedro Luiz
Monteiro (SINDCOMERCIO); Sérgio Renato Monteiro (SINHORES); Benedito Carlos
Tomba (AVIESP); Antônio Carlos Sampaio (FUNDEC); Heitor Edson de Souza
(FUNDEC); Isabel Marzochi (GESTEVENTOS); Marinilda Dionísia da Cunha
(GESTHOSP); Rosângela Dueñas (GESTALIM); e Telma Darn (UFSCAR).
O Sr. Sérgio (SINHORES), presidente do conselho, dá início a reunião agradecendo
a presença de todos, passando a palavra para Srª Daniele, que pergunta sobre o
envio da ata da última reunião. Todos anuíram. Ata aprovada. Na sequência,
entregou a todos uma cópia do decreto publicado sobre a nova composição do
Conselho Municipal de Turismo para o biênio de 2018-2020. Seguindo, Srª Daniele
apresentou os eventos ocorridos no mês de julho, sendo estes: participação dos
municípios da Região Metropolitana de Sorocaba, por meio da tenda de turismo e
artesanato, na 39ª Festa Beneficente de Sorocaba; tenda da SECULTUR para
divulgação dos atrativos da cidade com oferecimento de pintura fácil na 10ª edição
da Festa Japonesa; e o acontecimento da segunda edição do Fórum de
Desenvolvimento do Turismo da Região Metropolitana de Sorocaba. Srª Daniele
também explanou sobre o convite do município de Iperó para participação na
primeira edição da AGRIFIR, feira de produtores, e convidou a todos do COMTUR
para participar, em especial as associações de artesanato e sindicato rural, e
abordou a Feira do Cambuci, que aconteceria no final de semana, no Parque
Campolim. Na sequência, passou a palavra para Fernanda Miguel (SECULTUR),
que convidou a todos para o “Bate-Papo” com Nuno Maia, evento promovido pela
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SECULTUR. Daniele também convidou a todos para participarem do encontro com o
Secretário de cultura do Estado de São Paulo, Sr. Romildo Campello, junto aos
representantes de alguns municípios da Região Metropolitana, a fim de discutir
assuntos relacionados a cultura. Continuando, a estagiária da SECULTUR, Srt.ª
Cíntia, apresentou aos membros a atualização das informações do site de turismo
da secretaria. Srt.ª Cíntia passa a palavra para Srt.ª Rosângela Dueñas
(GESTALIM), que apresentou o hotsite de eventos que está em construção, e
abrigará a logomarca “Curta + Sorocaba”, a princípio o site é exclusivo para
apresentação dos eventos da cidade, e estará hospedado no site da cultura.
Também será enviado uma ficha de eventos para todos que quiserem divulgar seus
eventos, seguindo um padrão de informações a serem fornecidas. Sr. Sérgio
(SINHORES) sugeriu acrescentar informações sobre meios de hospedagem,
transporte e alimentação, mas por se tratar de um site institucional a questão ainda
será pensada. Na sequência abriu-se uma discussão a respeito de informações que
poderiam ser agregadas. Para complementar, Srª Daniele falou sobre a futura
realização de um treinamento ao conselho com relação ao estatuto do Conselho
Municipal de Turismo, a fim de esclarecer dúvidas e proporcionar a todos o
entendimento sobre a missão e os objetivos do COMTUR. Srª Daniele passou a
palavra para Sr. João Francisco Guariglia (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL) que
explanou sobre o aumento de moradores de rua em Sorocaba, abrindo uma
discussão sobre o tema que foi finalizada com a sugestão dos conselheiros que
desejassem, realizar uma carta de assinaturas para que providências possam ser
tomadas. Nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião e para constar, eu Daniele
Leite, lavrei a presente ata.
Sorocaba, 08 de agosto de 2018.

