
Ata 177 – Ao décimo segundo dia do mês de Julho do ano de dois mil e dez (2010), na 

sala do Rotary Club de Socorro, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal 

de Turismo, COMTUR, com inicio ás 20h30. Estavam presentes o Sr. Sebastião 

Ginghini, presidente do conselho, membros da diretoria e dos vários segmentos 

representativos, conforme segue em anexo lista de presença. Após a abertura da reunião 

Sr. presidente solicita a sra. Elizandra Bueno que faça a oração ecumênica da noite. Em 

seguida é feita a leitura da ata 176 sendo a mesma aprovada por unanimidade. Logo 

após, Sr. presidente informa sobre os ofícios recebidos pelos núcleos. Sr. Presidente 

passa a palavra a Giovana Noronha, bacharelado em turismo da universidade Federal de 

São Carlos. Sra. Giovana Noronha, diz que escolheu Socorro para fazer seu trabalho de 

conclusão de curso na universidade e agradece pela oportunidade de estar participando 

da reunião. Sr. Presidente, diz que é uma honra a escolha feita pela estudante e que os 

materiais e o que precisar que o Conselho fica a disposição. Sr. Presidente mostra aos 

membros presente o diploma de honra ao mérito que o COMTUR recebeu pelo melhor 

conselho do estado de São Paulo em 2009 e 2010. Em seguida, Sr. Presidente, informa 

que a diretoria do conselho sugeriu um concurso entre arquitetos e engenheiros com a 

proposta de tornar o centro mais atrativo. Sr. Thomas Fratini, se prontifica a se reunir 

com os mesmos e repassar a sugestão do concurso. Sr. Carlos Tavares sugere a 

formação de uma comissão, para que cuide diretamente do assunto, é aprovado pela 

assembléia a formação da comissão e assim já é direcionado aos membros, sendo: Sra. 

Maria Lúcia (Luka), Sr. Thomas Fratini e o Sr. Vanderlei Junior os membros da 

comissão referida. Logo após Sr. Vanderlei, tesoureiro do conselho, faz a descrição da 

tesouraria. Sr. Carlos Tavares informa que será contrata a Sauer comunicação para que 

faça toda a padronização dos materiais de divulgação da cidade, e que a partir de agora 

conforme o Jepam aconselhou o COMTUR define onde os recursos vão ser aplicados e 

a Prefeitura contrata os serviços. Sr. Carlos diz que uma representante da Revista Mais 

esteve hoje no departamento de turismo proporcionando a Socorro uma oportunidade de 

divulgação na revista Mais com 3 páginas institucionais, desde que, tivesse autorização 

de colocar um representante da revista vendendo os anúncios aos empreendimentos 

turísticos e comerciais da cidade. É aprovado em assembléia e solicitado a secretaria 

que informe os empresários da visita do representante e solicita a colaboração de todos 

em atendê-lo e avaliar a participação de seu empreendimento na revista para a 

divulgação em todo o país. Em seguida, Sr. presidente, fala sobre a importância do 

comércio central abrir as lojas e os restaurantes na Festa da Padroeira. Sr. Vanderlei 

Júnior comenta que a ACE estará fazendo uma declaração a todos os comércios e cada 

um deverá declarar por escrito se vai abrir ou não o comércio nos dias da festa, pois a 

comissão da Festa priorizou os produtos da cidade deixando o espaço sem custo 

somente arcando com a locação da tenda padronizada, comenta também que a ACE 

estará abrindo um núcleo com os comerciantes para que os mesmos se conscientizem a 

abrir o comércio aos domingos. Após Sr. Presidente concede a palavra a Sra. Elizandra 

Bueno para informar sobre o projeto da Facesp. Sra. Elizandra diz que o projeto 

Empreender Competitivo é uma iniciativa da FACESP – Federação das ACES do 

Estado de São Paulo, junto aos núcleos do Empreender das ACEs, e que o nome do 

projeto é “Aperfeiçoamento do turismo integrado de Socorro”, diz que foram inscritos 

95 projetos no processo de seleção e o projeto de Socorro junto com mais 27 ACEs, foi 

escolhido pelo SEBRAE NACIONAL como um incentivo aos micro e pequenos 

empreendimentos. O SEBRAE vai entrar com apoio financeiro para a realização de 13 

ações, dentre elas: contratação de consultorias, participação de feiras e congressos e 

programas de capacitação aos empresários e colaboradores. Sra. Elizandra comenta que 

no dia 14/07 na sala da ACE do Centro Administrativo iniciarão a primeira ação do 



projeto que é a contratuação entre ACE, SEBRAE, FACESP e os empresários. Após Sr. 

Carlos Tavares informa que a diretoria do Conselho irá analisar as prioridades, a lei e o 

regimento interno do COMTUR e renová-las para o próximo mês. Sr. Marco 

representante do departamento de cultura informa que a apresentação do pianista Franco 

Congôleno foi excelente, e que os hotéis fizeram sua parte em mandar seus hospedes 

para a apresentação, comenta também que a EPTV virá para cobrir o Festival no dia 

13/07, e o Festival da continuidade com sua programação. Logo após, Sr. Orlando, 

comandante da Guarda Municipal, expõe sobre a falta de funcionários e que é difícil 

atender a todas ocorrências pelo pequeno número de guardas. Sr. Carlos Tavares sugere 

então a criação do Conselho de Segurança ou até mesmo um departamento de transito e 

segurança eficiente. Sr. Presidente informa que o Conselho pode fazer uma carta com a 

referida sugestão a Prefeitura e a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal. Em 

seguida Sr. Dircineu de Lima (Candinho) sugere que seja feito um documento a 

Prefeitura para registrar e cobrar providências sobre as bagunças que acontecem aos 

finais de semana na Praça da matriz. Sr. Presidente diz que o COMTUR vai fazer a carta 

e encaminhar a Prefeitura para pedir providências sobre o assunto. Logo após Sr. 

Sebastião Ginghini, informa que o núcleo de turismo de aventura está agendando uma 

reunião com a promotoria pública sobre as questões dos alvarás das empresas, e que 

estão se mobilizando para a Adventure Sports Fair que este ano acontecerá no Centro de 

Exposições Anhembi. Sr. Thomas Fratini, informa que esta contratada uma empresa 

para fazer a drenagem dos córregos e até o final do ano vai apresentar o projeto do 

saneamento, e que hoje dia 12/07 houve uma reunião para definir o plano e logo após 

será passado na Câmara Municipal para a aprovação. Sr. Thomas informa que a ponte 

da Rua Voluntários da Pátria já esta licitada e em breve começam as obras. Ao final, o 

Sr. Presidente agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 

a reunião. Eu Deise Formagio, secretária executiva, escrevi e assino juntamente com o 

Sr. Presidente Sr. Sebastião Ginghini a referida ata. 


