
Ata 183 - Ao décimo dia do mês de Janeiro do ano de 2011, 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 ao Sr. José Ângelo 

Borin, que faça a oração ecumênica da noite. Em seguida, Sr. Presidente solicita a 

secretária executiva, Deise Formagio, a leitura da ata 182, sendo a mesma aprovada por 

unanimidade. Em seguida, Sr. Sebastião Ginghini, passa a palavra a Sra. Marinilda 

Bertolllete, que informa que a primeira reunião do COMUC, Conselho Municipal de 

Cultura, foi no dia 07 de janeiro, e que teve uma participação positiva e que as próximas 

reuniões serão na primeira sexta-feira de cada mês. Informa também que se alinharam 

as prioridades do COMTUR para criar as prioridades do COMUC, e que as mesmas 

serão publicadas nos jornais do município. Em seguida, Sr. Presidente pede a descrição 

da tesouraria. Sr. Vanderlei Bertoletti Junior, informa que os pagamentos como o do 

Guia 4 Rodas, serão feitos por intermédio do COMTUR e explana sobre urgência da 2º 

semestralidade de 2010 e os contratos para 2011. Sr. José Fernandes Franco, sugere ao 

tesoureiro informar no balanço sobre a contrapartida do empresário, já que o acordo da 

Prefeitura Municipal de repassar verba era de que a iniciativa privada tivesse uma 

contrapartida. Sr. Vanderlei Bertoletti Junior, pede para que para que as empresas 

divulguem mensalmente os investimentos feitos para que possa ser apresentado nas 

reuniões do Conselho. Sr. Gustavo Mazolini, sugere que seja alterado o valor do 

contrato para cada segmento. Sr. José Fernandes, diz que o assunto já foi definido e que 

não é pertinente que o assunto seja discutido novamente. Sra. Elizandra Bueno, sugere 

que os contribuintes cobrem os serviços prestados para que tenham retorno do 

investimento. Em seguida, Sr. Presidente, fala sobre a seriedade da segurança pública na 

qual a diretoria do Conselho tomou posição de encaminhar uma carta ao Conseg, 

Conselho de Segurança, pedindo um assunto em pauta para a próxima reunião e a 

Prefeitura Municipal para a criação de um departamento de segurança pública. Sr. 

Presidente, comenta sobre o ocorrido em seu estabelecimento e pede um 

posicionamento da guarda municipal, representada pelo Sr. Comandante Orlando 

Muciacito. Sr. Orlando comenta que alguns casos já forma solucionados, assim como o 

roubo do Parque do Monjolinho. Sr. Carlos Tavares, informa que na cidade de 

Caraguatatuba, não se faz nenhuma locação se a pessoa não levar seus antecedentes 

criminais e que isso é uma medida que Socorro já devia ter tomado há muito tempo. Sr. 



Xavier expõe sobre algumas situações que já passou e que não houve nenhuma solução. 

Sr. Carlos Tavares, sugere que o primeiro passo seja as cartas enviados pelo COMTUR, 

e que depois poderemos trabalhar uma solução. Logo após, Sr. Carlos Tavares, fala 

sobre as obras da Rua 13 para dar uma satisfação que a empresa que estava fazendo a 

obra quebrou agora o 1º passo é a empresa se manifestar durante 10 ou 15 dias, se neste 

prazo a empresa não for encontrada é declarada inidônea, em seguida, é feita uma 

proposta para a segunda empresa que ganhou a licitação e se ela topar continua a obra 

de onde parou. Se não acontecer é feito o processo de licitação novamente. Em seguida, 

Sr. Presidente informa que a reunião do Conselho Estadual de Turismo esta marcada 

para dia 16 de fevereiro, ás 14hrs, no auditório da Prefeitura Municipal e que a presença 

de todos é de extrema importância. Sr. José Fernandes, sugere que a reunião conte como 

extraordinária do Conselho e que na parte da manhã, se reúnam todos os representantes 

de COMTURS e ACES para fortalecer as ações do Circuito das Águas Paulista. É 

aprovado em assembléia. Sr. José Fernandes, comenta que o prefeito de Monte Alegre 

do Sul, foi eleito novamente como presidente do Circuito das Águas, e que agora temos 

que forçar o circuito a voltar o plano do SEBRAE e parcerias com o Ministério do 

Turismo, Senac, etc. Em seguida, Sr. Presidente concede a palavra a Thiago Wetheimer, 

para falar sobre o ECAD. Sr. Thiago informa que um pessoal do ECAD esteve presente 

em Socorro fiscalizando os hotéis e atuando os mesmos. Em seguida, o núcleo de hotéis 

se reuniu com um órgão responsável do ECAD, para tentar com argumentos diminuir o 

valor das multas, já que é lei federal. Informa também que o jurídico particular do 

mesmo se reunirá com a presidência do ECAD, para tentar solucionar o problema de 

alguma maneira e se compromete a passar os resultados. Em seguida, Sr. Flávio 

Meneguelli, informa que o núcleo de turismo rural participou do Revelando Atibaia, e 

que a divulgação de Socorro foi muito bem aceita. Sr. Carlos Tavares, fala que a 

comissão de marketing se reuniu este mês com a proposta do Guia da Terceira Idade, o 

qual se o Conselho entrar com uma página, o guia bonifica 2 páginas institucionais, só 

que como não esta no orçamento do COMTUR, terá de ser remanejado de alguma 

verba, se os membros do COMTUR aprovarem. Em assembléia é aprovado. Sr. Carlos 

comenta também sobre as etapas do Campeonato Paulista de Vôo Livre, que o pedido 

foi passado pela diretoria do Conselho, pela comissão de marketing e pelo núcleo de 

turismo de aventura e que se a assembléia aprovasse o COMTUR repassaria uma verba 

para a realização do evento, já que o mesmo promete trazer algumas mídias e público 

com grande poder aquisitivo. È aprovado em assembléia. Logo após, Sr. Thomás 



Fratini, informa que foi inaugurado o PROCOM hoje dia 10 de janeiro, e que a diretora 

deste órgão se colocou a disposição para conduzir uma palestra aos consumidores e 

empresários da cidade. Em seguida, Sr. Vanderlei Bertoletti, informa que o sorteio do 

final de ano da ACE, foi um sucesso com 40.000 cupons preenchidos e que estará aberta 

as inscrições para nova chapa da diretoria da ACE. Sr. José Fernandes, sugere que 

algum membro do COMTUR se candidate para fazer parte de alguma das chapas. Sr. 

Vanderlei Bertoletti, convida os membros a participarem da inauguração de seu novo 

espaço: Lubeck informa que ainda não tem data, mas que esta previsto para a primeira 

semana de fevereiro. Sr. Xavier comenta que a Câmara Municipal concederá, ás 19h45, 

no dia 28 de janeiro, o título de “Cidadão Benemérito” a José Macia, o “Pepe”, ex-

jogador do Santos FC. e da Seleção Brasileira que  receberá a honra de cidadão 

benemérito, sugere que aproveitemos o momento para trazer mídias. Sr. José Fernandes 

Franco, informa que é possível a presença dos jogadores ganso e Neymar, e que 

deveremos viabilizar a visita dos possíveis craques do futebol. 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 Presidente Sr. 

Sebastião Ginghini a referida ata. 

 


