
ATA 191 - Ao décimo segundo dia do mês de setembro de 2011, na sala de reunião do 

Rotary Club, com a presença de 12 conselheiros, o presidente Sebastião Ginghini abriu 

a reunião, a oração ecumênica foi feita por João Gabriel Tannus e a 1ª secretária Maria 

Tereza Ferraz do Carmo leu a ata anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida, o conselheiro Carlos Tavares fez algumas observações sobre a Lei dos 

Taxistas, que será baseada nas queixas dos usuários. Comentou que o estande da Expo 

Flora veio parar em nossas mãos por acaso. Vários estandes estavam destinados aos 

estados, os quais não compareceram e, para não ficarem vazios, foram oferecidos às 

cidades do Circuito das Águas Paulista. Foi excelente para Socorro, pois podem ser 

atingidos três públicos diferentes e vamos ter que montar estratégias para a participação, 

no próximo ano, e não podemos perder essa oportunidade. Eder Sambo disse que a 

empresa já deu início às ações e que a inadimplência caiu para R$ 547,50 em uma 

semana de trabalho, o qual vai ser intensificado. Foram discutidas várias ações que 

podem ser feitas, para diminuir o problema do lixo nos corredores turísticos: conversar 

com os departamentos afins para melhorar a situação; agregar mais lixeiras; instrução a 

quem coleta; aumentar o número de vezes na semana, para a coleta. Decidiu-se fazer um 

convite ao responsável pelo setor, para participar de uma reunião de diretoria, para uma 

primeira conversa sobre o assunto, junto com representante do Comdema. Foi 

informado que o pessoal concursado para ficar nos portais já está em treinamento nos 

locais turísticos. Carlos Tavares disse que a apresentação à diretoria do conselho, sobre 

um plano de marketing para a cidade, feita por Rodrigo Lopes, foi muito interessante, 

apontando erros que estamos cometendo e que, se adotado, vai colocar Socorro no alto e 

que deveria ser apresentado aos empresários. José Fernandes disse que vale a pena, vai 

mudar a imagem de Socorro, a qual vemos de uma maneira, e o turista de outra. Temos 

que mostrar a imagem correta e, inclusive, buscar parceiros para implantar esse plano de 

marketing, pois chegou a hora de Socorro se profissionalizar. Inclusive, o dinheiro gasto 

pelo Comtur em outros tipos de divulgação deve ser redimensionado. Outro assunto foi 

o Guia dos Visitantes, que terá impressão de 20 mil exemplares feita pela Secretaria 

Estadual de Turismo e o Banco do Brasil fará mais 15 mil. Foi feita uma crítica geral 

sobre o mapa da cidade, que saiu totalmente errado, sem atender a nada do que foi 

pedido. Solicitou-se aos conselheiros que se esforçassem para despertar o interesse e 

inscrição dos socorrenses para o Congresso Brasileiro de Turismo Acessível, que conta 

com mais de 500 inscrições, e muito poucas de Socorro. Somos referência do Brasil e o 

empresário de Socorro não se inscrever é muito grave. A inscrição deve ser feita pela 



internet, no site www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br.  Sr. Carlos Tavares avisou que o 

Presidente pode se reeleger, também avisou o representante de gabinete, Tomás Fratini 

sobre a indicação dos representantes públicos. Foi avisado que cada núcleo tem que 

trazer por escrito o representante titular e suplente para a próxima reunião de 

Novembro, terão eleição em Dezembro e terá posse em Janeiro. O Regimento Interno 

cobrado pela 3º vez por Carlinhos Tavares ficou para uma reunião extraordinária da 

Diretoria. Sr. Carlos fala sobre: ABNT 2011, Conselho Estadual de Turismo e Site 

Turismo do Estado de São Paulo. O Sr. Dircineu (Candinho) fala sobre o Encontro de 

Radialista no 3º sábado de Novembro, João Gabriel (Representante de Meio Ambiente) 

convida para que participem da reunião do COMDEMA, para participar do plano 

diretor e também falando sobre menos queimada em 2011. Sr. Carlos comenta sobre as 

instalações sobre o micro usinas e divulgação da agregação a Natureza. Sr. Sebastião 

Ginghini representante do turismo de aventura fala: participação brilhante de Socorro na 

Adventure Sport Fair /2011 com o Estressômetro na Campanha “ta estressado peça 

Socorro”. Sr. Carlos complementa sobre a manifestação do Mtur, parabenizando pela 

participação na Adventure Sport Fair. A montagem, o Parque Turístico adaptado no 

Congresso Brasileiro de Turismo Acessível, com a participação do Turismo Rural, do 

Turismo Aventura e do Departamento com estande de 18 m² na feira divulgando 

Socorro. Sr. Chapolim apresenta pedidos de Apoio para realização do evento de Down 

Hill em Socorro, em 27/11/2011 denominado Campeonanto de Down Hill no Vale das 

Pedras. Participação do Parque Turístico do Congresso Brasileiro de Turismo Acessível 

no dia das Crianças que será um evento da Prefeitura para as crianças, onde estaremos 

aproveitando para um Endomarkentig. Eder está elencando as propriedades e 

preparando o evento do Projeto “Pequenos e notáveis”. Falou ainda da Reunião da 

ABRATUR em Socorro ocorrida em Setembro. Finalizando, o presidente Sebastião 

Ginghini encerrou a reunião e eu, Maria Tereza Ferraz do Carmo, 1ª secretária, redigi 

esta Ata, que será assinada por mim e pelo presidente. 
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