Secretaria de Cultura e Turismo
ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO,
BIÊNIO 2018-2020.

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, nas instalações do
Observatório de Turismo do Estado de São Paulo – OTURESP, situado na Rua
Maria Cinto de Biagi, nº 377 – Jardim Santa Rosália, realizou-se a 81ª Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). Estiveram presentes,
conforme lista de presença: Mariana Gonçalves Magon (SEFAZ); Vagner Bueno
(SEABAN); Maria Lúcia Proença Martins (SEDU); Daniele Leite (SECULTUR);
Roberto Marques Vieira (SEMES); Sergio Rodrigues (SEMOB); Marcos Aparecido
Piardi (SEPLAN); Ivan Flores Vieira (SERIM); Maria de Fatima Piccolo (ASA);
Francesco Nirino (NOVOS RUMOS); Shirley Carneiro (IHGGS); Antonio R. da Silva
(SINDTAXISTAS); Sergio Renato Monteiro (SINHORES); Carlos Gomes (SETFRET);
Antonio Carlos Sampaio (FUNDEC); Heitor Edson de Souza (FUNDEC); Rosângela
Dueñas (GESTALIM); e Telma Darn (UFSCAR). Apresentaram justificativas de
ausência: Marco Antonio Salinas (SEDETER); e Paulo (ACSO).
A Sra. Telma Darn (UFSCAR), dá início a reunião agradecendo a presença de todos
e explanando sobre o Observatório de Turismo do Estado de São Paulo –
OTURESP, e oferecendo o espaço para próximas reuniões e outros trabalhos. Na
sequência o Sr. Sérgio (SINHORES), presidente do conselho, agradece 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, Sra. Daniele falou
sobre a participação de Sorocaba, junto a Região Turística História e Aventuras, na
ABAV, feira de turismo que ocorrerá do dia 26 a 28 de setembro. Também falou
sobre o evento Revelando a Região Metropolitana de Sorocaba, que está sendo
organizado pelo setor de turismo da secretaria. O Revelando surgiu através de uma
emenda parlamentar, e ocorrerá nos dias 20 e 21 de outubro no Parque Campolim,
com o intuito de divulgar o turismo dos municípios da RMS, bem como sua
gastronomia e artesanato. A Sra. Daniele divulgou a primeira edição da Oktoberfest
Sorocaba, promovido pela associação de microcervejarias ‘Cerveja Livre’, que
acontecerá no dia 06 de outubro. Seguindo, passou a palavra para a Sra. Telma
Darn (UFSCAR), que realizou um treinamento e capacitação com o conselho. Este
treinamento estava previsto para acontecer atendendo as demandas do Plano
Diretor de Turismo de Sorocaba com o objetivo de capacitar os membros com
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relação a compreensão do objetivo do Conselho Municipal de Turismo, bem como
suas competências e o dever de cada conselheiro. A Sra. Telma falou sobre a
elaboração de uma cartilha que explica o objetivo do COMTUR e seus membros de
maneira mais acessível e didática, e que esta será disponibilizada, futuramente, aos
membros e outros meios de comunicação. Dentre as competências abordadas, Sra.
Telma ressaltou a importância da atuação e participação dos membros na
elaboração de ações para o segmento do turismo em Sorocaba; acompanhar
processos; sugerir ações; desenvolver trabalhos e estudos voltados ao turismo do
município por meio de comissões de trabalho; trazer recursos ao conselho; colaborar
com ações da secretaria; promover parceria com outros municípios e secretarias;
sugerir políticas públicas municipais; promover o turismo na cidade e conscientizar
os munícipes sobre as ações do COMTUR; entre outras aptidões. Ao fim do
treinamento, Sra. Telma explanou que o arquivo será encaminhado via e-mail a
todos os membros e, em caso de dúvidas ou sugestões, responder para que estas
sejam sanadas e auxiliem na elaboração da cartilha. Na sequência, Sra. Telma
passa a palavra para Srt.ª Rosângela (GESTALIM), que reforça que o COMTUR
precisa se comunicar com outros conselhos no âmbito municipal e estadual,
ressaltando a importância da compreensão dos membros para com seu papel, e que
em caso de dúvidas, é necessário o questionamento em busca de esclarecimentos,
para que a cartilha seja desenvolvida da maneira mais objetiva e acessível possível.
Na sequência abriu-se uma discussão a respeito de informações que poderiam ser
agregadas. A Srt.ª Mariana (SEFAZ) explanou sobre um setor da Secretaria da
Fazenda que oferece recursos para projetos e ações, e aconselhou aos membros
para que ano que vem busquem este meio. A Sra. Telma (UFSCAR) complementou
a fala explanando sobre a existência de editais, principalmente promovidos pelo
Ministério do Turismo, que oferecem recursos, desde que com projetos bem
estruturados e justificados. A Sra. Fátima (ASA) abordou sobre sua dificuldade de
elaborar projetos, pois possui ideias que deseja desenvolver com relação a seu
trabalho e da associação, porém tem dificuldade de executar. A Sra. Telma sugeriu a
criação de uma comissão de trabalho para que outros membros que possuem
conhecimento na elaboração de projetos possam auxiliar. Conseguinte, o Sr. Carlos
Gomes (SETFRET) falou da existência de uma ferramenta, que ele disponibilizará
ao conselho, que oferece a consulta a editais e outros recursos de diferentes áreas.
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Sequencialmente, Sra. Daniele abordou as ações de curto e médio prazo previstas
no Plano Diretor de Turismo, com o intuito de demonstrar o que vem sendo
desenvolvidos e o andamento das atividades. Algumas das ações citadas foram:
turismo de observação de aves; atualização do site de turismo; andamento do MIT;
plano de marketing de Sorocaba; elaboração do Plano Diretor da RT História e
Aventuras; projeto de Turismo Rural; entre outros. O Sr. Marcos Piardi (SEPLAN)
ressaltou a importância da compilação dos eventos da cidade e Sra. Daniele
salientou o encargo dos membros em promoverem os eventos. A Srt.ª Mariana
(SEFAZ) falou sobre a ausência de roteiros turísticos em Sorocaba, e Srt.ª
Rosângela (GESTALIM) sugeriu a criação de mais uma comissão trabalho, em
contato com a associação das agências de viagens, para este fim. Por fim, encerrouse a discussão com a aprovação da criação de duas novas comissões de trabalho:
Recursos, licitações e convênios, e Turismo receptivo em Sorocaba. Nada mais
havendo a tratar, encerrou a reunião e para constar, eu Daniele Leite, lavrei a
presente ata.
Sorocaba, 13 de setembro de 2018.

