
ATA 190 - Ao oitavo dia do mês de agosto de 2011, na sala de reunião do Rotary Club, 

com a presença de 15 conselheiros e 3 visitantes, o presidente Sebastião Ginghini abriu 

a reunião, a oração ecumênica foi feita por Elisabeth Frias Pares e a 1ª secretária Maria 

Tereza Ferraz do Carmo leu a ata anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida, o presidente informou que a vinculação de Socorro no jornal Orla da Praia foi 

fechada, e que estava tudo pronto para a participação da cidade na Adventure Fair. 

Disse, ainda, que na reunião mensal, a Diretoria julgou importante a contratação da 

Assessoria de Imprensa para divulgação de Socorro na feira. José Fernandes falou da 

importância da Assessoria de Imprensa para o turismo, e como os empresários da área 

podem colaborar com sua contratação, que seria de R$ 2.000,00 por mês e que, se este 

valor fosse rateado entre todos, quanto mais empresários aderirem, menor será o 

montante para cada um. Foi informado, também, que a Sambo Consultoria aceitou a 

mudança no orçamento e tomará conta das ações para o desenvolvimento do turismo, 

entre elas a captação de novos associados e conquista dos inadimplentes. O pagamento 

da consultoria será diretamente proporcional ao que for arrecadado. Na Tesouraria 

foram arrecadados R$ 810,30, no mês de julho e estão inadimplentes 28 títulos, 

somando-se o valor de R$ 611,30. Essa arrecadação é para manutenção do Comtur. O 

processo de mudança da Lei dos Taxistas está sendo estudado pela dra. Darlene e dr. 

Rafael, e foram relatados alguns problemas em relação a alguns turistas, que 

reclamaram do serviço de taxi. Também foi informado que a Casa Brasil tem um plano 

de marketing para Socorro, o qual será apresentado à Diretoria do Comtur no dia 10, no 

Lübeck Bar, às 17 horas, por seu representante Rodrigo Lopes. Informou-se, também, 

que Socorro recebeu a visita de uma comissão técnica do município de Iguaçu, em 

julho, e que boas notícias vêm de várias instâncias, com visitas de vários locais do 

Brasil. Ao final da reunião, foi discutido pelo Conselho o problema que vem ocorrendo 

pela confusão de placas no Caminho Turístico do Rio do Peixe, ficou acertado de 

solicitar ação da Prefeitura Municipal a retirada da mesma. Finalizando, o presidente 

Sebastião Ginghini encerrou a reunião e eu, Maria Tereza Ferraz do Carmo, 1ª 

secretária, redigi esta Ata, que será assinada por mim e pelo presidente Sebastião 

Ginghini. 

 


