Ata 179 - Ao décimo terceiro dia do mês se Setembro do ano de 2010, na sala do
Rotary Club de Socorro realizou-se a reunião ordinária do conselho municipal de
turismo, COMTUR, com início às 21 horas e 30 minutos em 2º chamada. Encontravam
presentes o Sr. Sebastião Genghini, presidente do conselho, membros da diretoria e dos
vários segmentos representativos conforme segue lista de presença em anexo. Sr.
Presidente solicita que Bruno Campos, representante das agências receptivas, faça a
oração ecumênica da noite. Sr. Sebastião cumprimenta a todos e lê um artigo sobre as
observações do Sr. Jarbas Favoretto que fala e elogia alguns conselhos, inclusive cita o
nosso de Socorro como sendo de sucesso devido à somatória da iniciativa privada e
poder público. Sr. Presidente solicita a secretária Paula a leitura da ata 178, que
corrigida em alguns detalhes foi assinada. Sr. Tiago, representante do núcleo de hotéis,
informa sobre o início da Equipotel e também da providência de envio de uma carta
com relação ao comportamento dos monitores para os hotéis. Sr. Carlos Tavares, na
ausência do tesoureiro, passa a relação do caixa do conselho. Sr. Presidente fala sobre a
contribuição da semestralidade do COMTUR que passará a mensalidade de 20,00 para
todos, no boleto da ACE e ainda solicita com ênfase a contribuição dos nossos
parceiros. Sr. Presidente, apresenta a necessidade dos representantes do COMTUR nas
duas novas comissões: COMUC e COMDEF. Indicado foi Dircineu de Lima
(Candinho) para o COMUC e Sr. Flávio Meneguelli no COMDEF. Sr. Carlos Tavares
apresenta a lei que foi aprovada dia 18 e publicada dia 20 de agosto sobre os segmentos
turísticos com algumas modificações e mudanças, não teremos mais o representante dos
vereadores no Conselho e a observação do Sr. Carlos Tavares é que não houve
mudanças profundas e sim adequações das representações. Sr. Presidente falou da
resolução emergencial do nome do outro lado do rio que ficou dividido em caminho
turístico da usina. Sr. Carlos Tavares informa da reunião com CPFL sobre um contrato
de comodato e também do trabalho que está sendo feito para funcionamento até final do
ano do local e ainda salientou que as mudanças a serem feitas são mais fáceis e o ponto
mais difícil seria a logística de funcionários. Sr.Presidente fala sobre o resgate da
história da Maria Fumaça e sobre a colocação da locomotiva na Antiga Rodoviária com
um projeto no local. Informa também que no dia 15 de Setembro a Rodoviária muda e
dia 16 de Setembro estarão iniciando as obras no local coincidência ou não no mesmo
dia da retirada da mesma nos velhos tempos, e que dia 27 de setembro a dia 29 será feita
a colocação da locomotiva no local. Sr. Carlos Tavares fala sobre o calendário de
eventos integrado com informações importantes sobre as datas e eventos de 2011 que
devem ser enviados para todos os locais inclusive polícias, hospitais e comércio no
geral. Sobre os eventos foi dito também sobre as regras e disciplinas que serão listados
pelo núcleo de aventura para que os fiscais possam ter parâmetros na fiscalização.
Adventure Sport Fair inicia dia 23 de Setembro e o evento na SUMMIT dignou-se o Sr.
Carlos Tavares como mestre de cerimônias com as seguintes pautas para o tempo de 5
min: localizações da cidade no contexto, segmentos de turismo (tipos de turismo),
atividades em parques (operações), dados para contato. O tempo é curto, mas as
informações essenciais e precisas. Sr. Tiago falou sobre o assunto sinalizações em
Bragança Paulista e sendo assim foi decidido um empenho nos contatos em Bragança
por todos. Sr. Tiago informou que 5 representantes de hotéis estarão no Equipotel. Sr.
Flávio, representante do núcleo de turismo rural, informou que dia 16 estarão no
revelando São Paulo, e que estão trabalhando o site, roteiros rurais e divulgações. Sr.
Marco, representante do departamento de cultura, fala sobre a exposição de fotos e
sobre a peça de teatro Dom Quixote a Busca. Sr. Dircineu (Candinho) falou sobre a
participação do almoço em São Paulo dos radialistas, e da sua participação em todos,
neste, junto com o pessoal da rádio de Socorro pela primeira vez. Ao final, o Sr.

Presidente agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião. Eu Paula Maria de Almeida Chehouan, secretária, escrevi e assino juntamente
com o Presidente Sr. Sebastião Ginghini a referida ata.

