
Ata 178 – Ao nono dia do mês de agosto 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 lista de presença em anexo. Após a abertura da reunião Sr. presidente 

solicita a sra. Prefeita, Marisa de Sousa Pinto Fontana, que faça a oração ecumênica da 

noite. Em seguida é feita a leitura da ata 177, sendo a mesma aprovada por 

unanimidade, após um adendo do Sr. Carlos Tavares que pede para incluir que a revista 

Mais só foi aprovada porque deverá ser distribuída a 10.000 agentes de viagens que são 

associados da ABAV. Logo após Sr. Presidente comenta que o departamento jurídico 

fez algumas considerações quanto a representação da Câmara no COMTUR, no qual o 

assunto já foi encaminhado a mesma para dar uma solução de como a câmara será 

representada. Sr. Presidente informa que o Conselho encaminhou algumas cartas de 

agradecimento  a algumas pessoas do Ministério do Turismo no qual nos relacionamos. 

Em seguida, Sr. Vanderlei Bertoletti Junior, faz a descrição da tesouraria do COMTUR. 

Sr. Presidente informa que o COMTUR terá uma tenda na Festa da Padroeira com 

vídeos e materiais de divulgação no qual a secretária executiva trabalhará, Sr. presidente 

convida as pessoas interessadas a revezarem o horário com Deise devido ao horário. Sr. 

presidente descreve sobre o orçamento do Conselho para 2011, que em seguida é 

aprovado por unanimidade. Em seguida Sr. presidente concede a palavra ao Sr. Carlos 

Tavares, que informa que tem recebido reclamações no departamento de turismo sobre 

um certo exagero dos monitores de hotéis no centro da cidade e no Horto Municipal e 

pede providências aos hotéis que trabalham com monitoria. Sr. José Fernandes Franco 

sugere que o assunto seja encaminhado ao núcleo de hotéis. Sr. Tiago, suplente do 

núcleo de hotéis, se prontifica a levar o assunto para as providências necessárias. Em 

seguida Sr. presidente concede a palavra ao Sr. Michael Golo, coordenador da comissão 

de marketing, para que faça uma apresentação breve do plano de marketing. Sr. Michael 

Golo, faz a apresentação e acrescenta que o plano deve ser atualizado anualmente e a 

comissão aceita novas sugestões. Dando continuidade aos assuntos Sr. Sandro, da 

empresa Sauer Comunicação, apresenta proposta da nova linguagem de comunicação, 

no qual é feito algumas considerações pelos membros da reunião. Sr. Sandro fará as 

devidas modificações e em seguida o material será passado a comissão de marketing 

novamente para que seja aprovada pelos membros. Logo após, Sr. Presidente solicita 

que os núcleos descrevam as ações realizadas. Sra. Bete Pares, representante do núcleo 

de turismo rural, informa que o núcleo participará na Feiratur nos dias 13, 14, e 15 de 

Agosto expondo os produtos típicos de cada propriedade, vendendo o roteiro rural e 

participando da rodada de negócios. Em seguida, Sr. Tiago, informa que o núcleo de 

hotéis não se reuniu durante o mês de julho devido a alta temporada, mas que sobre o 

assunto levantado dos monitores de hotéis estarão discutindo sobre as providências a 

serem tomadas. Sr. Tiago aproveita para parabenizar a Prefeitura na questão do 

tratamento de esgoto que realmente precisava de certa atenção ao problema. Sra. Ana 

Paula Balderi, fala em nome do núcleo de ambientalistas, que tem se reunido para 

trabalhar na questão das sacolas plásticas que tem se tornado um grande problema no 

aterro sanitário, na qual é jogada junto ao lixo e demora um tempo muito grande para se 

desintegrar. O núcleo esta fazendo uma campanha para eliminar o uso das mesmas e 

passar a utilizar os sacos pretos que já são de uso próprio para lixo, a campanha deverá 

se estender a toda população através da rádio e dos jornais. Sr. Xavier, proprietário do 

restaurante Ki Sabor reclama sobre o fechamento da água em algumas áreas no centro, 

que a SABESP fecha a água para a lavagem dos tanques da mesma e que isso tem de ser 

resolvido, também aproveita para enfatizar no grande problema de jovens que ficam nas 



ruas da cidade durante a madrugada cometendo atos de vandalismo. Sra. Prefeita 

informa que justamente amanhã dia 10 de agosto a SABESP virá ao gabinete para dar 

uma solução a este problema, e que após a Festa da Padroeira a polícia militar atuará 

com mais força nas periferias da cidade e também no centro. Em seguida, Sr. Tomás 

Fratini, informa que na semana passada os engenheiros se reunirão e estão dispostos a 

fazer o concurso só precisamos esquematizar todo o projeto para que façam um plano de 

ação e informar o modo de como queremos deixar o centro mais atrativo. Sr. Tomás 

sugere que a comissão formada se reúna para discutir o plano de ação e em seguida 

repassar aos engenheiros. Sr. Rodrigo fala em nome do núcleo de turismo de aventura, 

que hoje está focado na participação da Adventure Sports Fair e um dos assuntos 

discutidos em pauta foi o modo operacional das empresas de aventura para que todas 

conduzam as atividades nas normas técnicas de segurança padrão. Informa que as 

empresas estão se regularizando para receber os órgãos certificadores que farão uma 

visita a todas as empresas para receber o certificado do Programa Aventura Segura. Sra. 

Marinilda, presidente do COMUC, Conselho Municipal de Cultura, fala que o Festival 

foi um sucesso e que a programação foi feita por pessoas envolvidas em cada segmento 

especifico. Na festa da padroeira terão algumas tendas representando o artesanato local 

e a cultura também estará sendo representada. Em seguida. Sr. José Fernandes Franco, 

dá as boas vindas ao Maestro Roberto que em breve se tornará um futuro morador do 

município. Sr. José Fernandes aproveita a oportunidade para convidar o Sr. Xavier a 

reativar o núcleo Rebasi. Sr. Xavier agradece a confiança e se propõe a se reunir com os 

representantes da gastronomia local e nomear um representante. Sr. Michael Golo, 

coordenador da comissão de marketing, diz que a comissão se reuniu e já estão com os 

preparativos da realização do FATU, Festival Brasileiro de Filmes de Turismo de 

Aventura para que o evento este ano fique mais atrativo. Sr. Domingos Palasi, informa 

que este ano não conseguirá organizar o Festival de Música Raiz conforme era desejado, 

mas espera que no próximo ano conte com a realização de tal evento, pois vem sido 

procurado cada vez mais. Sr. Palasi aproveita a oportunidade para justificar sua possível 

ausência nas próximas reuniões por motivos particulares. Sr. Marco, representante da 

Cultura informa que está acontecendo uma exposição no Palácio das Águias e que todos 

estão convidados a aprecia - lá. Comunica também que haverá uma exposição na Praça 

9 de julho em homenagem ao Sr. Vagner Tasca nos dias da festa da padroeira. Sr. 

Carlos Tavares entrega aos interessados o cartaz da festa da padroeira. Sra. Flávia 

informa que a Associação Ambientalista Copaíba lançou o projeto Verde Novo, 

patrocinado pela Petrobrás, através do programa Petrobrás ambiental, com o objetivo de 

contribuir para a restauração de 600.000m² de Mata Atlântica, das bacias dos rios do 

Peixe e Camanducaia. Dentre as ações que deverão ser realizadas estão à doação de 

mudas de árvores nativas a proprietários de terra, orientação e acompanhamento durante 

e após o plantio das mudas e a sensibilização ambiental de estudantes moradores nas 

duas bacias hidrográficas. 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. 

 


