
ATA 189 - Ao décimo primeiro dia do mês de julho de 2011, na sala de reunião do 

Rotary Club, o presidente Sebastião Ginghini abriu a reunião,a oração ecumênica foi 

feita por Tomás D´Aquino Frattini e a 1ª secretária Maria Tereza Ferraz do Carmo leu a 

ata anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, Carlos Tavares informou 

que o dinheiro para a continuação das obras na Rua 13 de maio chegou e o 2º colocado 

na licitação foi chamado para saber se aceita realizar o trabalho.Sebastião Ginghini 

propõe segurar a carta para os taxistas, aguardando a Lei Federal que deverá ser 

promulgada e, após discussões, decidiu-se que isso não interfere nas normas para 

Socorro. A carta será enviada à Prefeitura e os taxistas deverão fazer cursos para melhor 

atender aos turistas. O programa da SBT já foi gravado e irá ao ar aos domingos, das 

8h30 às 9h30, e a data de Socorro ainda não foi confirmada. Vanderley Junior, da 

tesouraria, comunicou que o saldo da conta está em R$ 3.487,42, após os pagamentos 

realizados. Alguns empresários não estão fazendo os pagamentos ao Fumtur e a 

quantidade de inadimplentes está maior do que a entrada. Discutiu-se a possibilidade de 

contratar uma empresa para procurar novos sócios e recuperar os inadimplentes. Carlos 

Tavares disse que temos de fazer uma revisão no Plano de desenvolvimento do Turismo 

e no Plano de Marketing e para isso deverá ser montada uma comissão para cada plano, 

pois a revisão deve ser feita anualmente, e os planos devem estar revisados até o final de 

agosto. A Comissão de Marketing já existe e deve revisar o plano, e para a de 

Desenvolvimento, devem ser chamados os representantes dos núcleos. A capacidade de 

carga de Socorro é de 2560 leitos e 7489 assentos em restaurantes e similares. Em 

relação à mão-de-obra do Turismo, há 3788 pessoas trabalhando diretamente em hotéis, 

pousadas, restaurantes e similares. Segundo o Guia 4 Rodas, falta glamour no comércio 

do centro da cidade, conforme o encarte publicado no final de semana. Também temos 

de lutar por um sistema de transporte público para a cidade. O Comtur deve fazer uma 

proposta de Projeto de Lei para que se crie uma Secretaria de Segurança Pública em 

Socorro, em conjunto com outros conselhos municipais, para pressionar o poder 

público. Orlando Muciacito disse que não há como unir as polícias, pois os serviços que 

prestam são diferentese o que falta à GM é investimento, aperfeiçoamento e tecnologia, 

além de um número maior de guardas. Uma sugestão foi colocar radar nas estradas de 

contorno, câmaras e o dinheiro arrecadado investido na segurança. Deve-se, também, 

continuar lutando pela Secretaria Comunitária e Trânsito, com cada segmento da 

sociedade fazendo pressão para tanto. O jornal A Orla de Santos – com tiragem de 4500 

exemplares e que é vinculado em 6 programas de TV, no litoral sul e norte, propõe que 



Socorro faça propaganda, com agenda de eventos. Serão três matérias, cada uma numa 

data, 54 aparições em TV e duas edições no jornal, ao custo de dois pagamentos de R$ 

2.450,00. Os parceiros que aceitarem vão aparecer na matéria. Todos os conselheiros 

concordaram que será importante para Socorro. Foi apresentado o orçamento do Comtur 

para 2012, totalizando R$ 187.000,00. O núcleo de Hospedagem disse que houve 

adesão dos empresários da área para um mapa turístico e divulgação nos jornais Folha 

de São Paulo e O Estado de São Paulo. Luciano Taniguchi disse que não há respaldo do 

estado em relação à segurança, porque eles analisam números e perto do que acontece 

em bairros de São Paulo e grandes cidades, os números de Socorro são insignificantes. 

Candinho disse que terá um encontro com radialistas no dia 30, em São Paulo, e que 

nessa ocasião deverá marcar um encontro em Socorro. A Cultura disse que a 

programação do Festival Cultural está pronta e convidou todos a participarem dos 

eventos. O núcleo de Aventura está se reunindo todos os finais de semana para 

programar o que será feito na Adventure Sport Fair, e informou que várias ações estão 

programadas para o estande de Socorro, que será divulgado com o slogan “Peça Socorro 

para seu estresse”. Finalizando, o presidente Sebastião Ginghini encerrou a reuniãoe eu, 

Maria Tereza Ferraz do Carmo, 1ª secretária, redigi esta Ata, que será assinada por mim 

e pelo presidente Sebastião Ginghini. 

 


