
Ata 202 – No vigésimo (20) dia do mês de agosto 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. Maria 

Tereza faz a reflexão da noite. Neste momento, o Sr. Presidente ressaltou que é 

importante a divulgação nos jornais da cidade sobre as alterações dos dias e 

horários das reuniões do conselho evitando a diminuição de conselheiros nas 

próximas reuniões. Em seguida a Sra. Bete Pares realizou a leitura da Ata 

número 201 sendo aprovada por unanimidade e o Sr José Fernandes ressaltou 

que faltou a leitura da ata 200, porém, será lida na próxima reunião do COMTUR. 

O Sr.José Fernandes como presidente do conselho, confirmou o Sr. João Carlos 

Ramalho (Juneca) como Secretário Adjunto do COMTUR substituindo o Sr. 

Rogério Bazzani na diretoria, isso porque o Sr. João Carlos Ramalho(Juneca) 

passa a ser coordenador do Núcleo de Aventura tendo o Sr.Charles como 

suplente, informou também que, o evento do Circuito Brasileiro de Cicloturismo 

terá verba disponível pela prefeitura no valor de R$ 1.530,00(um mil quinhentos 

e trinta reais). O Sr.Alberto Cardos informou sobre a tesouraria e suas 

arrecadações e despesas do mês. Sr.José Fernandes comentou sobre a 

importância de contratar uma secretária executiva para o COMTUR, porém, é 

necessário aumentar a arrecadação mensal, esta secretária teria função 

importante como participações e apoio em feiras, eventos e organização do 

conselho. Esta secretária seria contratada pela ACE como parceria para tentar 

viabilizar as questões burocráticas. Foi aprovado por unanimidade a proposta de 

contratação da secretária pelos membros presentes. Na pauta estava previsto 

uma apresentação do candidato a prefeito André Bozola, porém o mesmo não 

compareceu a reunião, a Sra Bete Pares sugeriu criar uma comissão de diretores 

do COMTUR para apresentar uma carta de compromisso de apoio as ações do 

Conselho e suas prioridades, Sr José Fernandes, sugeriu realizar uma reunião 

tendo os dois candidatos no mesmo dia, porém, em horários diferentes. Em 

seguida o conselheiro  Alberto Cardoso informou sobre as ações da Comissão de 



Marketing, como e o que será divulgado no mês de setembro pela Assessoria de 

imprensa da cidade como os eventos Revelando São Paulo, Feiratur, Presstrip 

que será realizado nos dias 05,06 e 07 de outubro,além, do evento Socorro 

OffRoad nos dias 15 e 16 de setembro. Dando continuidade ao tema de 

Marketing, o Sr José Fernandes informou sobre a liberação de parte da verba 

disponibilizada pelo Ministério do Turismo para a realização do plano de 

marketing, agora será necessário a criação de um edital para a escolha da 

empresa melhor qualificada. Maria Helena (assessora de imprensa de Socorro) 

descreveu sobre as ações da assessoria durante o mês de julho, foi discutida a 

possibilidade de jornalistas de outros estados participarem do Presstrip no mês 

de outubro, o Sr.José Fernandes comentou que poderíamos esgotar as 

possibilidades e explorar mais a imprensa dos grandes centros emissores como 

São Paulo e Campinas sem a necessidade de desprender maiores investimentos, 

a representante do COMUC, Elsa Farias, sugeriu a inclusão da congada no 

citytour quando for realizada a passagem pelo centro da cidade, além disso, 

adicionar esta manifestação cultural entre outros eventos como o Abeta Summit 

que acontece em outubro. O COMUC informou sobre a restauração do Museu e a 

alteração na data do evento FATU para os dias 22, 23, 24 25 e 26 de outubro 

como forma de alavancar o evento, outra proposta apresentada foi em melhorar 

o trabalho com as escolas para maior rendimento. A Sra. Bete Pares 

representando o Núcleo de Turismo Rural informou sobre a viagem dos membros 

do núcleo para a cidade de Itú no dia 21 de agosto, e comentou sobre a 

apresentação do Turismo Rural no Festival de Inverno de Socorro que apesar das 

adversidades, estarão presentes no próximo ano. Maria Tereza informou que a 

imprensa escrita está empenhada em colaborar na divulgação do turismo e seus 

atrativos para os Socorrenses. A Sra.Bete Pares salientou sobre a ausência de 

seu empreendimento na divulgação sobre as ações do Turismo Rural e que é 

preciso ter mais cuidado para beneficiar a todos que participam de forma efetiva. 

O Sr. Dircineu (Candinho) informa que a Rádio Socorro completou 46 anos de 

atividade. O Sr.Eder Sambo salientou que é necessário uma logística de 

disponibilidade turística, operadoras e parques, sugeriu também criar um centro 

olímpico no Recinto como forma de proporcionar melhorias na 



Educação,Qualidade de Vida, com incentivos e patrocinadores. Para finalizar a 

reunião foi sugerido pela representante dos artesãos, acrescentar nos materiais 

de divulgação da cidade a distância de Socorro para outros locais e cidades 

próximas, além de melhorar a qualidade e incentivar a criação de restaurantes 

próximos ao recinto. Encerrados os assuntos e nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a reunião. Eu, Alberto Cardoso escrevi e assino juntamente com o 

Presidente Sr. José Fernandes Franco a referida ata. 

 

 

 

  

 


