
Ata 176 – Ao décimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e dez (2010), na 

sala do Rotary Club de Socorro, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal 

de Turismo, COMTUR, com inicio ás 20h30. Estavam presentes o Sr. Sebastião 

Ginghini, presidente do conselho, membros da diretoria e dos vários segmentos 

representativos, conforme segue em anexo lista de presença. Após a abertura da reunião 

Sr. presidente solicita ao sr. Luciano Peixoto que faça a oração ecumênica da noite. Em 

seguida é feita a leitura da ata 174, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Sr. 

presidente inicia a pauta da reunião anunciando que a Sra. Valderez Zucon encaminhou 

uma carta a este conselho pedindo sua demissão do cargo que ocupa de secretaria na 

diretoria do Conselho Municipal de Turismo, COMTUR, por motivos particulares e de 

saúde como a mesma alega não estar cumprindo com suas devidas obrigações. Em 

seguida Sr. Presidente justifica a ausência do Sr. Vanderley Bertoleti Junior, tesoureiro, 

e pede que Thomas Fratini tesoureiro adjunto do Conselho descreva a tesouraria. Sr. 

Thomas Fratini faz a descrição. Logo após Sr. presidente sede a palavra a Sra. Isabel 

que faz parte do Projeto Pescar. Sra. Isabel descreve sobre o projeto dizendo que o 

mesmo tem haver com pescar oportunidades a jovens carentes que queiram se aprimorar 

e desenvolver trabalhos com turismo complementa que é uma fundação independente e 

que contemplará jovens de 16 a 19 anos. Sr. Carlos Tavares diz que foi falado com o 

departamento de educação e de promoção social e que o problema do projeto são alguns 

gastos que deveriam ser supridos pois o curso não pode ter custos aos jovens, então 

viabilizar parcerias para começar a colocar em pratica o projeto. Sr. Carlos também 

sugere de que o empresário adote um aluno e arque com os custos e a longo prazo 

utilize a mão-de-obra do mesmo. Sr. Presidente diz que a idéia tem de ser amadurecida 

e inclusive que cada núcleo tenha uma posição diante deste projeto que é extrema 

importância ao nosso município vendo que os jovens terão oportunidade de estar 

capacitado a trabalhar com turismo e o empresário não sofrerá por falta de mão-de-obra. 

Em seguida Sr. Presidente passa a palavra a Srta. Maria Helena que comenta que o 

FAMTUR realizado gerou diversas matérias e que a EPTV também esteve presente na 

Socorro Expo Fair. A partir de agora começa a divulgação da participação de Socorro 

no Salão São Paulo de Turismo, Festival Cultural, Festa da Padroeira, Rodeio e já vem 

se preparando para divulgar a Adventure Sports Fair. Logo após Sr. Presidente solicita a 

Sra. Marinilda que descreva sobre a nova comissão criada. Sra. Marinilda comenta que 

foi criada uma comissão de cultura no dia 05 de maio e que foi eleita uma diretoria no 

qual Marinilda se tornou presidente da mesma que tem como objetivo alcançar o 

desenvolvimento cultural e artístico do município. Sra. Marinilda complementa que em 

breve haverá um conselho de cultura com vários núcleos como de música, artesanato 

entre outros. Sr. Domingos Palasi aproveita para comentar sobre a preocupação em 

formatar a programação do Festival Cultural que por sinal conta com uma atração 

espetacular que é o pianista Franco Congoleno, que no Brasil se apresentará somente em 

Campos do Jordão e Socorro e no nosso caso, dia 10/07/2010 as 21h00 na Igreja Matriz. 

Após Sr. Carlos Tavares fala sobre o assunto glamour na cidade, bom atendimento e um 

diferencial competitivo, diz que a diretoria do Conselho esta desenhando algumas ações 

e que deverá em breve se formar uma equipe para tomar frente destas ações como 

agendar uma reunião com os engenheiros da cidade para mostrar meios mais práticos e 

econômicos para decorações e construções. Sr. Carlos Tavares informa que dia 15 de 

junho começam as obras da Rua 13 de maio e que poderíamos criar idéias paralelo a 

estas obras para que esta nova equipe trabalhe em um tipo de padronização. Logo após 

Sr. Luciano Peixoto diz que tem um projeto que foi feito a algum tempo da Praça da 

Matriz e que pode ceder aos novos projetos. Sr. João Carlos Ramalho sugere colocar no 

começo das obras um layout de como ficará ao término, assim ao invés da pessoa 



reclamar ela vai ter consciência de como ficará e pode admirar a obra. Sr. Carlos 

Tavares fala que na comissão de marketing formataram um plano de marketing, e que 

como todo ano de praxe o departamento de turismo faz um levantamento da capacidade 

de carga do município, no qual pode perceber que houve um crescimento muito 

pequeno em alguns quesitos como mão-de-obra fixa. Sr. Carlos Tavares aproveita para 

parabenizar a diretoria da Associação Comercial pela realização da Socorro Expo Fair e 

que cada vez mais esta feira cresça. Sr. Carlos também informa que o Instituto Muito 

Especial esteve presente em nossa cidade fazendo uma visita técnica e que após a visita 

produzirão 1 guia com as experiências das pessoas com deficiência em suas viagens, por 

ordem do Ministro este guia sairá em 2011 e 2013 os destinos são as 12 capitais do 

Brasil que sediarão a Copa do Brasil e Socorro. Sra. Prefeita Marisa de Sousa Pinto 

Fontana pede ao Sr. Carlos Tavares que comunique sobre o fax recebido de um edital 

das empresas que estão concorrendo a licitação para fazer toda a parte de esgoto da 

cidade para a Sabesp no qual esta muito feliz pelo resultado. Logo em seguida, Sr. 

Sebastião Ginghini, diz que no núcleo de turismo de aventura se dedicaram a 

desmontagem do stand do núcleo na Socorro Expo fair e autocrítica da feira. Sr. João 

Carlos Ramalho diz que participou na rodada de Negócios no Salão Brasileiro de 

Turismo com alguns empresários e que foi muito interessante principalmente na 

abertura em comercializar o destino Socorro. Sr. João Carlos Ramalho diz que o 

interesse das pessoas que estavam na rodada de negócios é de consumir o produto 

Socorro e ressalta que as agências trabalham desde um público AA e até mesmo com os 

GLS. Sr. João Carlos diz que será criada uma comissão para formatar pacotes e 

oficializar u roteiro do destino Socorro, e inclusive comercializar nos sites da cidade e 

aproveitar o trabalho da assessoria de imprensa para vendê-los.  Sr. Presidente aproveita 

para comentar que no dia 17 de junho haverá a premiação do melhor Comtur de 2009 e 

2010, no salão são Paulo de turismo no qual Socorro terá um stand divulgando o 

destino. Ao final, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a reunião. Eu Deise Formagio, secretária executiva, escrevi e assino 

juntamente com o Sr. Presidente Sr. Sebastião Ginghini a referida ata. 

  


