Secretaria de Cultura e Turismo
ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO,
BIÊNIO 2018-2020.

Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, nas instalações do
Salão de Vidro, Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº 3041, realizou-se a 83ª
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). Estiveram
presentes, conforme lista de presença: Mariana Gonçalves Magon (SEFAZ); Felipe
Cardoso S. da Costa (SEMA); Maria Lúcia Proença Martins (SEDU); Daniele Leite
(SECULTUR); Marcos Antonio Salinas (SEDETER); Roberto Marques Vieira
(SEMES); Marlene Manoel da Silva (SERIM); Orailson Pereira da Silva (ATSR);
Francesco Nirino (NOVOS RUMOS); Shirley Carneiro (IHGGS); Jéssica Alves
(MACS); Sergio Renato Monteiro (SINHORES); Benedito Carlos Tomba (AVIESP);
Isabel Marzochi (GESTEVENTOS); Cynira Farias (GESTEVENTOS); Silvana de
Araújo (GESTHOSP); Marinilda da Cunha (GESTHOSP); Rosângela Dueñas
(GESTALIM); e os convidados Celso Ribeiro (Jornalista) e Paulo Campolim
(Eventos). Apresentaram justificativas de ausência: Telma Darn (UFSCAR);
Alexandre Lamberti (SEFAZ); Maria de Fátima Piccolo (ASA); Antonio Carlos
Sampaio (FUNDEC); e Cristina Delanhesi (MACS).
O Sr. Orailson, vice-presidente do conselho, dá início a reunião agradecendo a
presença de todos, e passa a palavra para Sra. Daniele (SECULTUR), que pergunta
sobre o envio da ata da última reunião. Todos anuíram. Ata aprovada. Sra. Daniele
apresenta as pautas da reunião e explana sobre o 3º encontro dos municípios da
tradição tropeira, que ocorreu em Buri, com o objetivo de discutir, planejar e realizar
ações relacionadas ao tropeirismo da região. Dentre estas ações, será criada uma
cartilha infantil sobre a história dos Tropeiros. No mês de novembro, Sorocaba
representou a Região Turística História e Aventuras no evento Mesa São Paulo, com
a presença de artesanato e gastronomia. A Sra. Daniele também convidou todos a
participarem do Seminário de Turismo Rural na Região Turística História e
Aventuras, que ocorrerá no dia 26 de novembro na Biblioteca Municipal de
Sorocaba. O evento é realização do SENAR e Sindicato Rural com apoio da
SECULTUR. Seguindo, Daniele passa a palavra para as estagiárias Ana Amélia e
Cintia Felix que apresentaram um relatório sobre o evento Revelando a Região
Metropolitana de Sorocaba, que ocorreu no mês de outubro. No relatório, foi
abordado o resultado de suas pesquisas aplicadas, sendo uma para identificar o
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perfil do público e feedback sobre o evento, e outra realizada com os expositores
pós evento. Foi relatado sua faixa etária, ocupações, motivações, como souberam
do evento, o que acharam da estrutura, das atrações e afins, com o intuito de
realizar melhorias para as próximas edições. Com relação à pesquisa aplicada com
os expositores, grande parte elogiou o evento, apesar de ter considerado e
divulgação um fator que precisa ser melhorado, e gostaria que uma edição do
Revelando fosse realizada em sua cidade. Na sequência, as meninas passam a
palavra para Sra. Rosângela Dueñas (GESTALIM) que convida os conselheiros para
participarem da segunda edição do Restaurant Festival Sorocaba, que acontecerá
do dia 8 a 25 de novembro, o evento reúne diversos estabelecimento de alimentos e
bebidas, como bares e restaurantes. Também convidou todos a participarem da
Semana de Turismo, que ocorrerá na primeira semana de dezembro, na
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A semana contará com a
participação de diversos gestores do turismo da Região Metropolitana de Sorocaba,
ressaltando a importância da participação dos conselheiros, visto que o tema desta
semana é o desenvolvimento do turismo da região. Continuando, Sra. Daniele passa
a palavra para o Sr. Celso Ribeiro, jornalista, que divulgou seu trabalho sobre
Sorocaba intitulado “Sorocoisas”, sendo este um manual sobre características da
cidade como história, aspectos culturais, seu dialeto e paisagem urbana, entre
outros elementos. O Sr. Celso se deixou a disposição para conversar mais sobre seu
trabalho. Seguindo, as estagiárias (SECULTUR), apresentaram a nova página do
Facebook, Visite Sorocaba, criada com o objetivo de disseminar informações
turísticas, com foco no turista. A Srt.ª Ana Amélia apresentou um panorama do perfil
de público que segue a página e as estatísticas das publicações. Na sequência, o
Sr. Orailson Pereira, vice-presidente do conselho, apresentou a criação das câmaras
temáticas para 2019, com o intuito de colocar em prática as ações do turismo com
relação aos eventos do turismo, turismo histórico-cultural, destinada uma emenda
para auxiliar na realização dos projetos de 2019. O Sr. Orailson também falou sobre
retomar a criação do Fundo Municipal de Turismo, e a possibilidade de criação de
projetos como o Roda Turismo, em que será destinado um ônibus para o setor com
o objetivo de realizar passeios em Sorocaba e região, e a Rota gastronômica de
Sorocaba. A Sra. Daniele complementa sua fala apresentando as câmaras
temáticas, sendo: turismo rural, turismo cultural, turismo férreo, turismo desportivo,
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turismo ecológico, turismo de eventos, turismo de gastronomia e feiras, turismo
religioso, comunicação, planejamento e projetos. O Sr. Orailson ressaltou a
importância da participação e engajamento dos conselheiros nessas câmaras para
que as ações sejam desenvolvidas. Na sequência, a Sra. Rosângela Dueñas
destacou as ações já realizadas pelo conselho no último ano. Por conseguinte, Sra.
Daniele explanou que na próxima reunião será enviada o relatório final do Grupo de
trabalho do estudo de viabilidade de centro de convenções e convidou a todos para
participar da reunião organizada pelo Senac, que será realizada em dezembro com
o tema de Desenvolvimento do turismo na região e a atuação dos Conselhos
Municipais de Turismo, ainda com data a ser confirmada. Nada mais havendo a
tratar, agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e, para constar, eu
Daniele Leite, lavrei a presente ata.
Sorocaba, 14 de novembro de 2018.

