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ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO,
BIÊNIO 2018-2020.

Aos doze dias do mês de dezembro de 2018, nas dependências Senac Sorocaba,
situado na Rua Cel. Nogueira Padilha, 2.392 - Vila Hortência, ocorreu a 84ª Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e a primeira edição do
Fórum Senac de Turismo: Sorocaba e Região. O evento, que aconteceu das 8h00
às 12h00, contou com a participação de representantes da organização pública e
privada de quatro regiões turísticas (Negócios e Cultura, História & Aventuras,
Cavernas da Mata Atlântica e Roteiro dos Bandeirantes), e os representantes do
Conselho Municipal de Turismo de Sorocaba, conforme lista de presença: Vagner
Bueno (SEABAN); Maria Lúcia Proença Martins (SEDU); Daniele Lopes Dias Leite
(SECULTUR); Marco Antonio Sallinas (SEDETER); Roberto Marques Vieira
(SEMES); Ivan Flores Vieira (SERIM); Maria de Fátima Piccolo (ASA); Francesco
Nirino (NOVOS RUMOS); Shirley Carneiro (IHGGS); Sérgio Renato Monteiro
(SINHORES); Carlos Gomes (SETFRET); Cynira Farias (GESTEVENTOS); Silvana
Miranda de Araújo (GESTHOSP); Marinilda Cunha (GESTHOSP); Rosângela
Dueñas (GESTALIM); Flávio Palma (SEBRAE); Telma Darn (UFSCar); e Felipo
Abreu (SENAC).
Sorocaba, além de sede do evento, foi representada como Região Turística História
& Aventuras pelo Secretário do Meio Rural, Ambiente e Turismo de Iperó, Luiz Popst;
pela Chefe de Divisão de Fomento do Turismo de Sorocaba, Daniele Leite e por
membros do Conselho de Turismo de Sorocaba. O evento teve o objetivo de
promover a troca de experiências entre os representantes das regiões turísticas, e
fomentar o desenvolvimento do turismo regional.
A primeira região turística (RT) a se apresentar foi a de Negócios e Cultura.
Integrada por oito municípios (Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi,
Cajamar, Caieiras e Francisco Morato) a região foi apresentada por duas
turismólogas e um funcionário do Senac que juntos falaram sobre os desafios que
eles enfrentam como região turística em relação à articulação para o planejamento
de atividades voltadas para o turismo.
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A região turística História & Aventuras foi apresentada aos participantes pelo
Secretário do Meio Rural, Ambiente e Turismo de Iperó, Luiz Popst. Luiz,
representando as demais cidades da região falou sobre os desafios enfrentados no
fortalecimento e ampliação de uma governança regional, bem como da importância
de ter em todas as etapas a participação e envolvimento de cada município que
integra a região turística.
Já a região turística Cavernas da Mata Atlântica, foi apresentada por um funcionário
do Senac que atua naquela região, ele explicou sobre os três desafios que se
enfrenta lá, dando destaque para o alto número de atrativos que a região possui e o
quão complicado é administrar quais serão promovidos, por questões logísticas e
até mesmo pessoal devido ao envolvimento sentimental dos locais.
Por fim, a região turística Roteiro dos Bandeirantes deu a palavra para vários
representantes, tanto de instituições públicas quanto privadas, simbolizando a
importância de caminharem juntos. Eles abordaram como assunto principal o
produto turístico integrado, os desafios e oportunidades, e salientaram o quão
enriquecedor são as viagens de todos os representantes para conhecer os atrativos
das cidades que fazem parte da região turística.
Após as apresentações, abriu-se uma roda de conversas para que todos pudessem
colocar e sanar dúvidas, e o evento foi encerrado com um coffee-break para
networking. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o evento e, para constar, eu
Daniele Leite, lavrei a presente ata.

12 de dezembro de 2018.

