
Ata 198 – No nono (09) dia do mês de Abril de 2012 ocorreu a reunião ordinária 

do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, na sede do Rotary Club de 

Socorro, às 19h30. Encontravam-se presentes o Sr. José Fernandes Franco, 

presidente do Conselho, membros da diretoria, representantes dos Núcleos, 

Comissões e dos vários segmentos representativos conforme segue em anexo 

lista de presença. O presidente do Conselho abre a reunião lendo a reflexão. 

Luana Abrahão Pinto faz a leitura da ata 197, a qual é aprovada por 

unanimidade. Porém com algumas alterações. Conforme passado pelo Sr. Carlos 

Tavares, a visita da Embratur com os jornalistas, programada para esta semana, 

foi cancelada. A mesma se realizará no segundo semestre de 2012. E a carta do 

LIONS CLUB de Socorro ainda não chegou ao COMTUR, conforme consta em ata 

para alteração da frase no portal da cidade “Socorro ONDE AINDA SE VIVE”. O 

Sr. presidente se comprometeu a conversar com o presidente do Lions Club para 

resolver este assunto. Foi lido por mim os ofícios enviados e recebidos do 

Conselho. Sr. Alberto Cardoso faz a leitura do demonstrativo financeiro do 

COMTUR. Para esta reunião, foi pedido novamente a participação da Sr. Prefeita, 

porém a mesma não pôde participar. Sendo assim, as prioridades do Conselho 

não lhe foram entregues. A mesma, em conversa com o Sr. José Fernandes, 

pediu que estas fossem entregues em seu gabinete pela diretoria do COMTUR, 

porém o mesmo acha que devemos esperar a próxima reunião pra saber se a Sr. 

Marisa Fontana poderá vir. A comissão de Marketing falou sobre o site de 

Socorro que está em fase de finalização para a entrega oficial. É possível que no 

mês que vem este já seja entregue. Sr. Eder Sambo comentou que colheu 

algumas informações, sugestões para possíveis mudanças juntamente com a 

WEB SOCORRO. O mesmo ainda comentou sobre a Feira SP de Turismo que será 

de 20 a 22 de Junho de 2012. Terá um stand de Socorro com 9 metros. O valor 

será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a participação na feira. O Sr. Rolando 

(Pousada Maria Bonita) deu sua opinião sobre o site e disse não ter gostado do 

lay out que foi apresentado nesta reunião. Ainda foi mostrado as artes, 

newsletter da Adventure Sports Fair confeccionadas pela MXSS. O tema será 

SOCORRO PRA VOCÊ. Sr. Eder Sambo aproveitou para pedir a maior participação 

de todos nas reuniões da Comissão de Marketing. Argumentou que são tratados 



assuntos importantes que acabam sendo resolvidos por poucos. Sr. José 

Fernandes questiona o Sr. Eder sobre a carta de ajuda de verba para o 

Endomarketing, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), 

justificando que esta está apenas pedindo a verba para este apoio e não que o 

COMTUR iria liberar tal valor para este projeto. O Sr. presidente alega que o 

COMTUR não tem este valor para repassar. Ficou decidido, que caso não haja 

esse repasse, o Conselho terá que conversar com todos os empresários 

novamente para decidirmos juntos da onde este valor será tirado ou “enxugado” 

para cumprirmos este compromisso com o Endomarketing. Sr. Carlos Tavares 

continua falando sobre os assuntos do Departamento de Turismo e inicia 

parabenizando o Núcleo Rural pela recepção a Poliana Calixto que foi muito boa. 

Comenta ainda sobre o Seminário de Acessibilidade que foi um sucesso, dando a 

todos a informação que este foi até comentado na reunião da Copa do Mundo. 

Avisou que a Sra. Deise Formagio já está passando o formulário com a proposta 

do Banco do Brasil, o qual querem promover cursos e treinamentos para as 

empresas ligadas ao Turismo da cidade. Comentou sobre o Roda SP que os 

folders deste foram distribuídos em escolas, grupos de 3° Idade, jornais e rádios 

da cidade. Continuou, falando dos cursos da PRONATEC que serão voltados para 

a Copa do Mundo de 2014. Serão 32 cursos diferentes e presenciais. Nossa 

cidade poderá sediar estes cursos representando o Circuito das Águas Paulista. 

Sr. Carlos está tentando trazê-los pra cá. Informou, que foi feito um vídeo de 

Socorro para os 67 destinos Estâncias. Será divulgado pela Embratur. Foi 

lembrado a todos das feiras AVIESTUR, REATECH, ADVENTURE SPORTS FAIR. A 

Sra. Maria Helena Antoniads da Assessoria de Imprensa comentou da sua 

participação na reunião de Marketing e sobre o sucesso do Seminário de 

Acessibilidade, o qual foi feito mídia no Trade. A mesma comentou que a 

Assessoria já deu inicio a divulgação da Adventure Sports Fair. Ela solicita ainda, 

que o Núcleo de Hospedagem e o Núcleo Rural passem textos com informações, 

noticias para serem publicadas. O Sr. Flávio Meneghelli comentou sobre os 

assuntos do COMDEF – a  Reatech 2012 que se realizará de 12 a 15 de Abril de 

2012. Ainda informou que a Comissão está fazendo parte de uma confederação 

de sinalização para mudanças na cidade (calçadas, rampas, sinalização em 



geral). A reunião com tais representantes municipais, estaduais e federais será 

em 03/05/2012 ás 15h00 na Prefeitura. O mesmo ainda levantou a preocupação 

com o novo chafariz da rua XV de Agosto, dizendo que já viu pessoas tomando 

água de lá. Assim, o presidente decidiu que fosse enviada uma carta para a 

Prefeitura, em nome do COMTUR mostrando tal preocupação com o consumo 

desta água. O COMUC não tem assuntos, porém a Sra. Maria Lucia Fagundes de 

Almeida ressalta que os Núcleos ainda precisam de mais apoio quanto a 

participação e visitas na Casa do Turista. Segundo ela, a Casa está indo bem e 

com boa visibilidade pelas pessoas. Comentou ainda da presença da Secretaria 

de Turismo de Agudos – MG. Disse que ficaram encantados com o espaço da 

Casa do Turista e viram porquê Socorro está dando certo. Mencionou que está 

cada vez mais em expansão a conscientização da população que tem levado 

turistas e visitantes no espaço. Sr. Eder Sambo aproveita e pede a Sra. Maria 

Lucia Fagundes uma definição concreta do calendário de eventos para a 

Comissão de Marketing divulgar junto a Assessoria os eventos de Socorro. A Sra. 

Luka diz que não é ela quem define estas datas e locais dos eventos da cidade e 

sim o Marquinhos responsável pelo setor de cultura, porém este não estava 

presente na reunião. O Sr. João Gabriel Tannus, representante do COMDEMA fez 

a apresentação do Projeto de Sinalização, Informação e Sensibilização para a 

proteção da fauna e da flora em torno do Corredor Turístico do Rio do Peixe. 

Após a apresentação, a Sra. Luka pede uma placa dessas de conscientização 

para ser colocada no Recinto de Exposições, preservando as aves que são 

encontradas lá. Sr. José Fernandes, neste momento, relembra que o Recinto 

passará por uma reforma, remodelação e que assim poderá ser colocada estas 

placas. Sr. Rogério Bazani comentou sobre os assunto do Núcleo de Aventura, 

falou sobre a Adventure Sports Fair que ocorrerá de 18 a 21/04/2012. O material 

desta já está pronto e aprovado. Contou que no dia 03/04 teve uma reunião de 

grande importância com os prefeitos das cidades de Circuito das Águas e a 

Governança no Campo dos Sonhos e que nesta foi solicitado que todas as 

prefeituras das cidades do Circuito tivessem um COMTUR e após estes em 

funcionamento, um COMTUR do Circuito das Águas sendo representado por 

todas as estâncias. Foi apresentado uma proposta para contratação de uma 



consultoria para a fiscalização das atividades de aventura de todas as bases da 

região. Sobre o Núcleo de Hospedagem, foi passado a todos por mim o 

Seminário do SEBRAE que ocorrerá na Prefeitura com a Mariana no dia 

11/04/2012. O tema será Inovações e Tendências. Sra. Elizabeth Pares comenta 

sobre o Núcleo Rural e da ideia do Alexandre do Moda Shopping em dispor um 

espaço de agência receptiva no mesmo para o Núcleo Rural. O espaço começará 

a funcionar na segunda-feira (16/04/2012) com a Sra. Cristina que já está sendo 

treinada. Sra. Beth também comentou da reunião com a ABRATUR. Sr. Jesse 

Zerlin comentou dos assuntos do Núcleo de Gastronomia lembrando que já 

mandou o material do Plantão Gastronômico para a Midia Expresse desenvolver. 

O mesmo está marcado para inicio em 07/05/2012. A Sra. Maria Tereza do 

Carmo da imprensa escrita disse que o Jornal O Municipio está a disposição do 

turismo e que toda a semana há publicações sobre este assunto. A Sra. Elizandra 

Godoy lembra do espaço na Rádio de Socorro para o programa da ACE. 

Aproveitando a oportunidade, a Sra. Elizabeth Pares pede a Maria Tereza e 

Dircineu de Lima que divulguem o novo espaço de receptivo no Shopping do 

Núcleo Rural. Sr. Dircineu comenta sobre o programa na rádio de Ouro Fino que 

fez a divulgação do Seminário de Acessibilidade de Socorro e que tudo que 

ocorre aqui é divulgado por ele lá. O Sr. José Orlando Mucciacito comentou sobre 

o treinamento de mais 15 guardas municipais para o reforço da equipe que já 

existe. O COMDER convidou a todos para as reuniões que ocorre todas as 

terceiras quinta-feira do mês ás 18h00 no Horto. No dia 19/04/2012 terá eleição 

de presidente e de vice para o COMDER. A Sra. Elizandra Godoy relembra do 

programa da rádio que começará em 13/04/202. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a reunião. Eu Luana Abrahão Pinto, secretária, escrevi e assino 

juntamente com o Presidente Sr. José Fernandes Franco a referida ata. 


