
PREFEITURA DE 

SORR RIso SORRISO 
1986 

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

ATA DE REUNIÃO 

REUNIAO NO.: 008/2021 
DATA: 23/03/2021 HORÁRIO DO INICIO: 09:10 

LOCAL: Secretária de Desenvolvimento Econômico

HORARIO DO TERMINO: 10:15 

SOLICITANTE(s): Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

PAUTA: Apresentação do Departamento de Desenvolvimento ao Turismo e pontos de interesse de 

placas de sinalização turísticas. 
Ao Vigésimo terceiro dia do mês de Março de 2021, reuniram-se na Secretária de Desenvolvimento 
Econômico, seguindo todas as medidas restritivas de prevenção ao Corona Vírus, o Conselho 
Municipal de Turismo (COMTURS), para dar inicio a reunião para apresentação do Departamento
ao Turismo, pontos de interesse Placas de Sinalização turísticas, Inventário Turistícos, Tombamento 
das Esculturas do Município. 
O Secretário Claudio Oliveira elogia os serviços prestado da antiga estagiaria Nayara e pede pro novo 

Turismologo Ricardo, que não deixe o Município cair de nota no mapa turístico do nosso pais, o 
Secretário Cláudio Oliveira passa apalavra paro membro da comissão Jarbas ele disse já tem projeto 
e com leis bem avançado, sobre projeto de tombamento das esculturas do nosso município. 
Jarbas passa a palavra para presidente do Conselho Senhora Ingrid, que fala a respeito da placas de 
sinalização já foram definidos pontos aonde estarão sendo colocado essas placas e pede pro secretário 
Claudio Oliveira, sobre fundo para estar confeccionado essas placas. Segundo Assunto destacado na 

reunião foi sobre o Inventário do município de Sorriso, segundo a senhora Ingrid temos dar 
prioridades ao inventário que por meio dele que teremos mais facilidade de buscar recursos Estaduais 
e Federais. 

A Senhora Ingrid, passa a palavra para membro do Conselho Senhora Rosangela que cita a 
importância de fazer projeto Turismo Rural, o Secretário Claudio Oliveira disse nas próximas reuniões estaremos discutindo o assunto a Senhora Rosangela passa a palavra a Senhora Carmem a 
Senhora Carmem, pontua a importância de adquirir verbas para que os projetos saem do papel, o 
Secretário Claudio Oliveira disse, estar empenhado para que todos os projetos citados na reunião seja efetivados no ano de 2021 que Turismo possa caminhar ao lado da cultura sendo assim os resultados 
apareceram mais rápido. Secretário Cáudio Drussila pontua a importância da divulgação das ação realizadas pelo Conselho e pela Secretária de Desenvolvimento ele conclui temos aparecer para a 
sociedade através da mídia como entrevista, matérias, e ivulgação pox meios da redes sociais. 
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CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

ATA DE REUNIÃO 

REUNIÃO N°.: _009/2021 
DATA: 15/04/2021 HORÁRIO DO INICIO: 09:10 

LOCAL: Årea Verde Central 
HORARIO DO TERMINO: 11:15 

SOLICITANTE(s): Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

PAUTA: CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL TURISMOFUMTUR 
Esteve reunidos no décimo quinto dia do mês de Abril de 2021 na área verde central membros da sociedade 

organizada do município de Sorriso, representantes da Rede Hoteleira, Bares, Restaurantes, Aces, CDL, 

Agencias de viagem, Pousadas, para criação do fundo municipal de Turismo do município de Sorriso. 

Senhora Ingrid Presidente do conselho municipal de Turismo COMSTURS citou importância do conselho 

legalizado para busca de incentivo juntos ao órgão Federal Estadual e Municipal para Planejar e Executaro 
turismo no município. Senhora Ingrid passa palavra para conselheiro Jarbas que pontua temos que eleger 

nosso conselhos atualizar leis como estatuto, regimento, e as leis para que possamos andar certo commo 

manda a lei Jarbas também pontua que se houver alguma irregularidade o conselho não consegue pleitear 

fundo aos órgão competentes. Jarbas passa a palavra para o conselheiro Celso Marcon que fala sobre o 

projeto Repoflora deve potencializar o turismo de pesca de Sorriso e diz também para que município requere 

o ICMS Ecológico é necessário uma unidade de conservação, devidamente legalizada registrado no cadastro 

Estadual de unidade de conservação. Celso Marcon passa a palavra Secretário Ricardo Henrique que diz que 

o município já tem uma unidade de conservação que está unidade já esta cadastrado no cadastro Estadual, 

Secretário Ricardo passa a palavra a conselheira Rosangela que diz município tem grande poder em mão que 

juntos com empresas privadas podemos levar município a nível nacional quando se diz de turismo 

sustentável, Senhora Rosangela passa a palavra a conselheira Carmem que diz com leis totalmente 

legalizadas criação do fundo municipal apoio do poder publico Sorriso será reconhecido até fora do pais, 

Senhora Carmem passa a palavra a Presidente Ingrid que diz vamos em busca da atualização das leis e diz 

também próximas reunião do conselho será escolhido os membro do çonselho, em rotação aberta. 
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