
 

ATA 188 – Aos treze dias do mês de junho de 2001, na sala de reunião do Rotary Club, 

o presidente Sebastião Ginghini abriu a reunião e,p após a oração ecumênica,a  1ª 

secretária Maria Tereza Ferraz do Carmo leu a ata anterior, que foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida, o conselheiro Carlos Tavares falou que o dinheiro da Casa 

do Turismo foi liberado e que o dinheiro para o término da reurbanização da Rua 136 de 

maio deverá ser liberado no dia seguinte, 14 de maio. Explica, ainda que, Socorro deve 

ser trabalhada nos cinco sentidos, e que já existe o marketing olfativo. Comunica, 

também, e que a Rizzatur fez o roteiro de Turismo Rural e já formatou. Em julho 

venderá o primeiro grupo e, a partir de agosto, a venda será normalizada. O conselheiro 

Vanderley Junior, da área financeira, avisou que a ACE procurou o presidente do 

Comtur, dizendo que a entidade não poderia mais se responsabilizar pelo contrato da 

secretária Deise passaria a ser funcionária do Departamento de Turismo, ajudando o 

Comtur e o departamento, a partir de 1º de julho. Foi aprovado que o Comtur deve 

enviar uma carta aos taxistas e prefeita, solicitando providências em relação à 

normalização do serviço, com padronização de cor, taxas expostas, treinamento, 

organização em geral. Foi comunicada a participação de Socorro no Salão São Paulo de 

Turismo, que acontece de comunicada a participação de Socorro no Salão de Turismo, 

que acontece de 16 a 18 de junho, com uma reunião marcada na abertura, com o 

Conselho Estadual de Turismo e Frente Parlamentar Pró-Turismo. A conselheira 

Elizandra Bueno de Godoy, que participa do Estudo de Competitividade, contou que o 

módulo aconteceu há duas semanas e, na semana passa já foi feita uma reunião, para dar 

continuidade às ações. Cada membro ficou encarregado de um segmento e, no dia 29, 

haverá uma reunião para passar os dados do relatório que será entregue à Fundação 

Getulío Vargas e Instituto Marca Brasil. No dia 14 será realizada do Circuito das Águas 

Paulista, em Lindóia, sobre governança, estratégica para definir várias ações. Na ultima 

semana estavam com 38 empresas e agora chegam 45. O Núcleo de Comissão de 

Marketing informa que estão focados, atualmente, na Adventure Sport Fair, que será 

realizada de 13 a 15 de agosto. A Sauer mostrara o projeto do estande, que será muito 

atrativo e as propostas e ações estão sendo definidas. Até momento, evento conta com a 

participação de seis empresas de aventura. A feira terá cota do Comtur e contrapartida 

do Empreendedor Competitivo, projeto do Sebrae nacional. O Empresário terá uma cota 

de dois mil reais e os empresários do núcleo terão redução da contrapartida, pois 



contribuem de outra forma. O núcleo da Cultura e continua que já encerrou a 

programação do Festival Cultural e continua que já encerrou a programação do Festival 

Cultural e continua com a organização da festa da escola Coronel e festa de Agosto. O 

departamento e ComuC participam da Semana do Museu – encontro de museus do 

estado de São Paulo -, no Memorial da América Latina. Informou, ainda, que o 

regimento do Comuc já está pronto e será enviado à Câmara. Houve um questionamento 

do Núcleo de Hotéis sobre algumas questões que estão acontecendo na cidade e 

elaborou um documento para expor a manifestações do núcleo, lido na reunião. A 

representante do Comdema informou que várias ações estão sendo feitas em relação à 

área ambiental: um documento de prevenção de enchentes, estudando o parecer do 

Sabesp quanto, às ETEs e terminando a lei do Fumdema.  Núcleo de Turismo Rural 

disse que nesta será realizada o último jantar gastronômico, no Portal do Sol, e que 

todos foram um sucesso. O representante do Moda Shopping disse que está falando com 

as malharias, para desenvolverem moda para deficientes e apresentar em um desfile, no 

Congresso que será realizado em setembro. O representante do Condef disse que o 

conselho já está cadastrado e Socorro já participa das reuniões do Conselho Estadual. 

Finalizando, o presidente Sebastião Ginghini encerrou a reunião e eu, Maria Tereza 

Ferraz do Carmo, 1ª secretária redigi está Ata que será assinada por mim e pelo 

presidente Sebastião Ginghini 


