
Ata 181 - Ao oitavo dia do mês de Novembro do ano de 2010, na sala do Rotary Club 

de Socorro realizou-se a reunião ordinária do conselho municipal de turismo, 

COMTUR, com início às 20 horas e 30 minutos. Encontravam presentes o Sr. Sebastião 

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

representativos conforme segue em anexo lista de presença. Sr. Presidente solicita que o 

Sr. Dircineu de Lima (Candinho), faça a oração ecumênica da noite. Em seguida, Sr. 

Presidente na ausência da secretária solicita ao Sr. Vanderlei Bertoleti Junior a leitura da 

ata 180, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Sr. Vanderlei Bertoleti Junior, 

tesoureiro deste conselho, faz a descrição da tesouraria. Em seguida, Sr. Sebastião 

Ginghini, informa sobre os acidentes acontecidos com a forma inadequada de 

comercialização dos vôos duplos e a falta de participação dos membros da guarda 

municipal no curso de Primeiros Socorros, e a paralisação da ambulância. Sr. Presidente 

informa que voltou a falar com o comandante da guarda sobre a integração da guarda 

com o GVBS (Grupo Voluntário de Busca e Salvamento). Sr. Gustavo Mazolini da 

sugestões para o melhoramento do pronto socorro em nossa cidade além de melhorar o 

atendimento. O Sr. Carlos Alberto Tavares fala sobre o caso de São Luiz de Paraitinga 

quando houve a enchente onde os botes puderam dar auxilio nos resgates. Sra. Elizandra 

Bueno, fala sobre o tratamento do núcleo na questão da segurança. Sra. Débora Bonfá, 

fala sobre a importância do treinamento do pessoal. Sr. José Fernandes Franco, fala 

sobre as ações da ABETA para viabilizar o GVBS. Sra. Elizandra volta a falar sobre a 

agenda do núcleo de turismo de aventura. Sr. Michael, fala sobre a força da defesa civil. 

Sr. Presidente fala sobre o GVBS e a Summit. Sr. Michael Golo, apresenta o resultado 

da pesquisa realizada pelo COMTUR em 2010 e que comparando com as pesquisas 

anteriores pode analisar o grau de confiabilidade, e que o destaque foi à reclamação do 

segmento de gastronomia e do comércio central aos finais de semana. Em seguida Sr. 

Marcelo Fratini, informa que esta representando o COMDEMA. Logo após Sra. 

Elizandra informa sobre o congresso da FACESP em Águas de Lindóia. Sr. Flávio 

Meneguelli, fala sobre a realização do Festival da Mandioca no próximo dia 09 de 

Novembro no Rancho Pompéia, graças ao curso de turismo rural patrocinado pelo 

SENAR. Sr. Tiago Wetheimer fala sobre o ocorrido entre funcionários do DER e 

turistas do Hotel sobre segurança e comenta sobre a possível parceria com plano de 

gestão. Sr. Dircineu de Lima (Candinho) informa que no próximo dia 4 de dezembro 

acontecerá novamente um encontro de radialistas. Sr. Marcelo Fratini fala sobre a 

transformação do caminho do Rio do Peixe em Estrada Parque da Usina, e se 



compromete em passar maiores detalhes ao departamento de turismo. Luka fala sobre a 

maneira de legalização dos artesãos. Ao final, o Sr. Presidente agradeceu a presença de 

todos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu Carlos Alberto Tavares 

Toledo, secretário adjunto, escrevi e assino juntamente com o Presidente Sr. Sebastião 

Ginghini a referida ata. 

 


