
Ata 182 - Ao décimo terceiro dia do mês de Dezembro 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 35 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 

faz a oração ecumênica da noite. Em seguida, Sr. Presidente solicita ao Sr. Carlos 

Alberto Tavares Toledo a leitura da ata 181, sendo a mesma aprovada por unanimidade. 

Em seguida, Sr. Sebastião Ginghini, fala sobre palestra realizada em São José dos 

Campos e em Registro. Sr. presidente informa sobre a necessidade de troca de alguns 

membros da diretoria, e contribuição semestral do Conselho que voltará a ser cobrada, e 

que a mensalidade junto ao contrato serão encaminhados no ano de 2011 e explica sobre 

a composição dos 21,90 por mês para 2011. Sr. Carlos Tavares fala sobre a urgência do 

acerto da 2º semestralidade, devido a impressão do guia do visitante para o final de ano. 

Thomás Fratini faz a descrição da tesouraria. Sr. Carlos Tavares fala sobre o fim do 

governo Lula e como conseqüência o cancelamento de alguns programas, e da 

perspectiva do governo Dilma. Sr. Presidente reforça a necessidade de uma assessoria 

de imprensa. Sr. Presidente reforça os pagamentos. Sr. Thiago Wetheimer, fala sobre o 

ano difícil de 2011 sem feriados. Em seguida, sra. Débora, representante da vigilância 

sanitária, faz apresentação sobre: Leishmaniose, Dengue e Febre maculosa. Alerta sobre 

a real possibilidade em socorro e pede colaboração dos empresários. Foi ainda entregue 

aos membros presentes os folhetos informativos. Sr. Presidente agradece pela 

apresentação. Logo após, Sr. Luciano Peixoto explica sobre o problema ocorrido com o 

atendimento a uma turista no hospital de socorro. Em seguida Sr. Presidente apresenta 

as prioridades do Conselho para o ano de 2011. Sr. Gustavo Mazollini, fala que a 

diretoria do GVBS (Grupo Voluntário de Busca e Salvamento) esta sendo oficializada. 

Sr. Presidente convida a todos para ações inclusivas. Sr. Marco Silva, representante da 

cultura, fala sobre a posse do COMUC (Conselho Municipal de Cultura) que Marinilda 

ficou representante de cultura no PTCA (Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista). 

Sra. Luka fala com a guarda sobre problema de ordem no horto. Sr. Palasi fala sobre a 

valorização do ato de posse do COMUC. Sr. Marcelo Fratini, fala sobre o Conseg, 

Conselho de Segurança, que o trabalho no momento é a montagem de critério para 

aprovar os pedidos do código de postura. Sr. Dircineu de Lima( Candinho) fala sobre o 

sucesso de Socorro nas reuniões de radialistas. Sr presidente fala sobre a realização do 

evento de MotoCross e sobre a presença de empresa irregular a Kapama Rafting.  Ao 



final, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e o apoio durante o ano de 2010. 

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. 

 

 


