
Ata 201 – No décimo sexto (16) dia do mês de Julho 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. Sr. José Fernandes Franco dá inicio a reunião. Sra. Elsa Farias 

faz a reflexão da noite. Neste momento, o Sr. Presidente informa que a leitura da 

ata de nº 200 será feita na próxima reunião, pois a secretaria não compareceu. 

Sr. Alberto Cardoso faz a descrição da tesouraria. Em seguida o Sr. Presidente 

passa a palavra para o Sr. André Bozola um dos candidatos a eleição. Sr. André 

Bozola juntamente com o Sr. Edelson Teves seu vice fazem um pedido na 

reunião, para que o Conselho transmita seus ideais e projetos para 2013 para 

que se eleito, em sua gestão possa caminhar no sentido desejado pelo COMTUR. 

Sr. Presidente agradece a presença. Em seguida Sr. Presidente informa que nesta 

reunião devemos aprovar o orçamento para 2013 que será entregue até dia 

20/07. Desta forma começa descrever os itens do orçamento e seus valores. Sr. 

Carlos Henrique de Oliveira Santos comenta que a ACE tem feito ações de 

conscientização para a população local, dando entrevistas na rádio e sugere que 

o COMTUR também faça essas ações. Sr. Presidente fala que a sugestão é bem 

vinda e acredita que poderia sair da verba de conscientização turística. Sr. Diogo 

Web Socorro sugere que o investimento referente a site e mídias sociais seja 

maior pela visibilidade e retorno que este meio de divulgação traz. Sr. Domingos 

Palasi representante da cadeira dos artistas informa que estará se afastando por 

algum tempo e que em seu lugar o Sr. Valter Franchi estará assumindo a partir 

de hoje. Sr. Presidente agradece e dá as boas vindas ao novo membro do 

Conselho. Após a aprovação do orçamento do COMTUR em R$193.000,00 (cento 

e noventa e três mil reais) para 2013 Sr. José Fernandes comenta que nas 

próximas duas reuniões do COMTUR antes da eleição os dois candidatos a 

Prefeito do município poderão se manifestar sobre seus projetos para o turismo e 

deverão assinar um documento elaborado pela diretoria com os desejos e 

necessidades elencadas, além de fazer cumprir com o orçamento para 2013. Sr. 

Alberto Cardoso coordenador da comissão de marketing informa as ações 



discutidas durante a reunião realizada. Uma das ações foi a participação de 

Socorro no rodeio de Barretos, no Festival de Gramado onde será especifico 

sobre acessibilidade, MERCOSUL e reativação do centro de informações turísticas 

na Feira de malhas que será em breve utilizado pelo COMTUR para manter 

banners e folders informativos para os turistas que visitam nossa cidade. 

Comenta também que foi discutido sobre a realização de um press trip durante o 

evento Abeta Summit. Sr. Presidente comenta sobre a importância da realização 

do press trip antes do evento, pois desta forma conseguimos divulgá-lo e informa 

que haverá durante o evento imprensa do próprio evento que deve se realizar no 

dia 29 a 31 de outubro de 2012 e atrair diversos empresários do ramo 

internacional, além de pessoas do Ministério do Turismo. Em seguida, Sra. Maria 

Helena da Assessoria de Imprensa informa que tem trabalhado com mídias 

grandes, mais que também divulgam em portais e jornais “pequenos”, pois 

também trazem visibilidade para o município, principalmente quando se faz a 

pesquisa pelo Google. Ela comenta que no momento foi divulgado a temporada 

de inverno, Festival Gastronômico, Festival de Malharias, ações de promoção do 

destino Socorro e Feiras como Reacess e Salão S.P de Turismo. E que desde 

Fevereiro foram publicadas 115 matérias tanto digitais como mídias impressas e 

que o plano de ação para divulgação de agora é: do Desafio Copa Brasil de 

Enduro a pé e a atividade de espeleoturismo por se tratar de um diferencial. Sr. 

Presidente informa que o Sr. Rogério Bazani representante do núcleo de turismo 

de aventura pediu afastamento e que é provável que o João Carlos Ramalho 

(Juneca) assuma. Sobre a Cultura, Marco da Silva, cometa sobre a programação 

do Festival Cultural que teve inicio no dia 13/07 e termina no dia 29/07 com 

diversas atrações. Em seguida Deise comenta que haverá no feriado de 07 de 

setembro o Desafio Copa Brasil de Enduro a Pé que ainda está sendo organizado 

e definido onde acontecerão as etapas dos desafios, sobre o Turismo do Saber 

que é um programa da secretaria do Estado, onde crianças carentes de 09 a 11 

anos do litoral visitam o campo e no caso de Socorro será de 23 a 27 de Julho. 

Sr. Presidente enfatiza sobre a importância do evento Abeta Summit que será 

realizado de 29 a 31 de Outubro em Socorro, e que se trata de  um evento 

destinado para empresários e profissionais, desenvolvido de líderes para líderes. 



O público alvo são os líderes empresariais, profissionais e gestores públicos 

envolvidos com o turismo de aventura e ecoturismo, o desenvolvimento de 

destinos e toda a cadeia de valor da vida ao ar livre. Além de gerar negócios 

entre empresários nacionais e internacionais. O COMDEMA representado pelo 

João Gabriel, o COMDEF representado pelo Flávio Meneguelli e o núcleo de 

Turismo Rural representado pela Dona Bete Pares justificaram a ausência por 

compromissos inadiáveis. Sr. José Fernandes comenta que o Revelando de São 

José (de 07/07 a 15/07) tem surtido muitos efeitos e que Socorro participa com o 

segmento de turismo Rural e venda e exposição de artesanato, além do 

Revelando de São José Socorro também já está inscrito no que acontece em São 

Paulo entre os dias 14 a 23 de setembro, afirma Marco da cultura. Sr. Eduardo 

Kazuneri Takahashi comenta que hoje o sindicato tem o Fundo Municipal do 

desenvolvimento rural sustentável (FUMDERS). Sr. Carlos Henrique de Oliveira 

Santos informa que abre espaço para os departamentos da Prefeitura fazerem 

entrevistas na rádio. Sr. Presidente comenta que a próxima reunião que seria no 

dia 13/08 será realizada no dia 20/08, em função do inicio da Festa de Agosto e 

que se houver tempo hábil de término da nova sede dos conselhos na Prefeitura 

a primeira reunião será realizada neste espaço. Sr. Diogo Web Socorro comenta 

que nesta reunião não foi possível fazer a apresentação do site socorro.tur mais 

que transmitirá o convite do Café, Negócios e Internet, apresentação que deve 

se realizar no dia 07 de agosto na Prefeitura Municipal de Socorro, ás 19h. Sr. 

Dircineu de Lima (Candinho) comenta que a rádio de Ouro Fino está a disposição 

se quisermos fazer divulgação de Socorro. Sr. José Fernandes agradece a Web 

Socorro pelo desenvolvimento do Site do Parque dos Sonhos que foi premiado no 

Todos@Web pela acessibilidade na internet. Encerrados os assuntos e nada mais 

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

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


