Ata 180 - Ao décimo oitavo dia do mês se Outubro 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 20 horas e 30 minutos. Encontravam presentes o Sr. Sebastião
Genghini, presidente do conselho, membros da diretoria e dos vários segmentos
representativos conforme segue em anexo lista de presença. Sr. Presidente solicita que
Neuza, proprietária do Hotel Recanto dos Pôneis, faça a oração ecumênica da noite. Em
seguida, Sr. Presidente na ausência da secretária solicita ao Sr. Vanderlei Bertoleti
Junior a leitura da ata 179, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Sr. Presidente
informa que os boletos de contribuição do Conselho serão encaminhados após todos os
parceiros assinarem um contrato de parceria, onde constará que os mesmos estarão
cientes de que o boleto é uma contribuição espontânea, os mesmos deverão ser
entregues aos representantes de cada núcleo e os representantes repassarão as empresas.
Em seguida, Sr. Cardoso, informa da sua dificuldade em falar com o setor das
malharias. Sr. José Fernandes, sugere falar com Elizandra para montar um núcleo da
área. Sr. Cardoso informa que no dia 21 de novembro virá o primeiro ônibus para
FAMTUR de agenciadores de viagem. Logo após, Sr. Alcindo coloca sobre a
importância do comércio abrir nos finais de semana. Sr. Vanderlei Bertoleti, informa
que houve uma tentativa de abrir durante 2 meses, mas que faltou a colaboração dos
hotéis. Sr. José Fernandes, sugere um plano de ação por parte dos comércios para dar
sustentabilidade. Sr. Michael Golo e o Sr. Alcindo sugerem a cultura e a gastronomia
para se tornar um atrativo no centro da cidade. Em seguida Sr. Presidente coloca sobre a
questão do horário do código de posturas. Sr. Carlos Tavares informa que o código foi
aprovado e que os bares e similares tem horário para abertura e fechamento e aqueles
que desejarem ficar além do horário permitido terão de fazer um pedido especial para o
departamento de fiscalização e pagar uma taxa anual. O departamento de fiscalização e
o Conseg (Conselho de Segurança) analisarão e aprovarão, e está para entrar uma nova
lei para que o COMTUR possa opinar com estes orgãos. Sra. Vanda da pousada
Recanto São Bento coloca sobre as festas realizadas ao lado de sua pousada, que é um
barulho muito grande e incomoda os hospedes. Sr. Presidente sugere uma carta do
COMTUR para devidas providências. Sr. Presidente informa que no dia 05 de
novembro haverá uma reunião com os Conselhos da região, associações do Circuito das
Águas Paulista, membros do Conselho Estadual de Turismo e SEBRAE que todos os
membros estão convidados e inclusive contará como reunião extraordinária do
Conselho com lista de presença. Sr. Carlos Tavares sugere uma mobilização para

participação de um membro de cada núcleo no grupo gestor. Em seguida Sr. Presidente
coloca um adendo sobre as garças existentes na cidade que está se tornando um
dormitório delas em diversos locais. Sr. Thiago Wetheimer, informa que o núcleo de
hotéis esta fazendo uma parceria com a escola Alliance para promover cursos de
capacitação. Sr. Carlos Tavares fala a aproximação de Socorro na questão da Copa de
2014, onde a Abeta estará fornecendo cursos de línguas do Bem Receber Copa. Sr.
Michael Golo, informa sobre as ações definidas na última reunião da comissão de
marketing, um dos assuntos discutidos em pauta foi sobre o site www.socorro.tur.br
onde foram criados alguns critérios como: Empresa não contribuinte do COMTUR e
nem associada à ACE – somente inserção do nome da empresa; Empresa contribuinte
do COMTUR ou associada à ACE – inserção do nome e telefone da empresa; Empresa
contribuinte do COMTUR e associada à ACE - inserção do nome, endereço, telefone,
formulário de contato e localização de GPS; Empresa contribuinte do COMTUR e
associado à ACE, pagando taxa extra – inserção do nome, endereço, telefone,
formulário de contato e localização de GPS, link para o site da empresa, banner rotativo
na página inicial e página própria com algumas fotos; O site deverá ser acessível,
bilíngüe, e ter coordenadas de GPS das empresas. Sr. Michael Golo, fala do problema
do site do Google sobre a pesquisa com o nome de Socorro, que a pesquisa acessa o
bairro de São Paulo que se chama Socorro, que a comissão esta procurando outros
caminhos para dar uma resolução. Sr. Michael Golo, complementa que uns dos assuntos
discutidos na reunião do COMDEF foi a participação de Socorro no evento da Reatech
no qual foi aprovado. Sr. Flávio fala da experiência de Socorro com Joanópolis, onde as
duas cidades tiveram oportunidades de vivenciar o turismo rural pelo curso de turismo
rural patrocinado pelo SENAR, comenta sobre a participação de Socorro no seminário
de turismo rural realizado em Itatiba no dia 26 e 27 de outubro. Em seguida Sr. Carlos
Tavares informa sobre a visita técnica de Espírito Santo com membros do COMTUR e
SEBRAE, e convida aos membros presentes a participar da troca de experiências no
Hotel Fazenda Campo dos Sonhos no dia 26/10 ás 19hrs. Sra. Maria Lucia (Luka)
expõe sua opinião quanto a Socorro não participar do Revelando São Paulo, pois o
evento contou com um público visitante bem grande. Logo após, Sr. João Gabriel
informa que denuncias com relação ao meio ambiente devem ser encaminhadas ao
COMDEMA. Sr. Dircineu de Lima (Candinho) fala sobre a participação de Socorro na
reunião de radialistas, que esteve representada por: Chico Alcântara, Zé Guilé e
Candinho. Sr. Michael Golo, informa que fará a apresentação da pesquisa do COMTUR

na próxima reunião devido ao horário excedido. Ao final, o Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu Carlos
Alberto Tavares Toledo, secretário adjunto, escrevi e assino juntamente com o
Presidente Sr. Sebastião Ginghini a referida ata.

