Secretaria de Cultura e Turismo
ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO,
BIÊNIO 2018-2020.

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, nas instalações do
Observatório de Turismo do Estado de São Paulo – OTURESP, situado na Rua
Maria Cinto de Biaggi, nº 377 – Jardim Santa Rosália, realizou-se a 82ª Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). Estiveram presentes,
conforme lista de presença: Alexandre Eduardo Lambert (SEFAZ); Felipe Cardoso S.
da Costa (SEMA); Maria Lúcia Proença Martins (SEDU); Daniele Leite (SECULTUR);
Marco Antônio Salinas (SEDETER); Roberto Marques Vieira (SEMES); Ivan Flores
Vieira (SERIM); Maria de Fatima Piccolo (ASA); Antônio Carlos Guitti (ADCTTS);
Jéssica Alves (MACS); Sergio Renato Monteiro (SINHORES); Carlos Gomes
(SETFRET); Heitor Edson de Souza (FUNDEC); Silvana Miranda de Araújo
(GESTHOSP); Marinilda Dionísia da Cunha (GESTHOSP); e Telma Darn (UFSCAR).
Apresentaram justificativas de ausência: Cynira Farias (GESTEVENTOS); Sérgio
Rodrigues (SEMOB); Francesco Nirino (NOVOS RUMOS); Sônia Salvatori (Sindicato
Rural).
A Sra. Daniele Leite (SECULTUR), dá início a reunião agradecendo o espaço do
OTURESP cedido pela Sra. Telma Darn para realização do COMTUR, agradece
também a presença de todos e pergunta sobre o envio da ata da última reunião.
Todos anuíram. Ata aprovada. Na sequência, Sra. Daniele apresenta a nova
estagiária de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo, Srt.ª Ana Amélia. Também
falou sobre a inauguração da loja de artesanato da Associação de Artesãos de
Sorocaba, ‘Casa do Artesão’, que ficará pelos próximos seis meses no shopping
Cianê. A Sra. Fátima (ASA) convidou todos para participar da abertura no dia 16 de
outubro às 19h e destacou o apoio do Fundo Social para essa conquista.
Continuando a pauta, a Sra. Daniele explanou que o Sr. Sérgio entrou em contato
com o Sindicato dos Hotéis de Sorocaba para uma reunião a fim de aproximar o
contato com essa área para saber a demanda dos turistas e facilitar pesquisas e
projetos futuros. Na sequência a Sra. Daniele falou sobre a participação da
Secretaria de Cultura e Turismo na ABAV, da importância de se apresentar como
região e não só como município, da procura por agências pelos municípios do
Estado de São Paulo e o reforço da necessidade de uma agência receptiva em
Sorocaba. Também foi pontuado sobre o evento Revelando São Paulo, o qual os
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Artesãos da ASA levaram seus artesanatos representando Sorocaba. Nesse
contexto, Sra. Daniele reforça o convite para o evento que ocorrerá nos dias 20 e 21
de outubro – Revelando a Região Metropolitana de Sorocaba, o qual terá a presença
de 20 municípios da região apresentando seus atrativos, gastronomia e cultura. No
que diz respeito ao MIT, a Sra. Daniele explicou que ligou lá para mais informações,
porém está tudo parado devido ao período eleitoral. Seguindo, foi explicado pelo Sr.
Alexandre (SEFAZ) sobre a licitação a respeito do CIT, que foi iniciada a um tempo e
está correndo o processo já com a viabilização por parte da Caixa Econômica. A Sra.
Telma Darn (UFSCAR) falou na sequência sobre a Visita Técnica feita no Centro de
Eventos Salimas, reforçando que foi mais um passo dado no que diz respeito ao
Centro de Convenções e que logo haverá um relatório da Comissão. Sra. Daniele
reiterou. A Sra. Telma Darn também falou sobre a união da Secretaria de Cultura e
Turismo com o Observatório do Turismo do Estado de São Paulo (OTURESP) para
desenvolvimento de pesquisas e mídias sociais. Na sequência a Sra. Daniele
explanou sobre um possível encontro dos Conselhos Municipais de Turismo das
cidades da região que ocorrerá no SENAC, com data a ser oficializada e pediu para
que os membros que tiverem ideias para projetos passassem a ela, a fim de serem
realizados com o dinheiro advindo do MIT. Em complemento a essa última fala, a
Sra. Fátima (ASA) apresentou sua ideia de desenvolver um projeto para contar a
história do artesanato e tecelagem através de exposições. Ao final da reunião, o Sr.
Antônio sugeriu outros locais para realização das próximas edições do evento
Revelando a Região Metropolitana de Sorocaba. Nada mais havendo a tratar,
encerrou a reunião e para constar, eu Daniele Leite, lavrei a presente ata.
Sorocaba, 10 de outubro de 2018.

