
 

Ata 193 - Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2011, na sala de reunião do 

Rotary Club, encontravam-se presentes o Sr. Sebastião Ginghini, Presidente do 

Conselho, e membros da diretoria e dos vários segmentos representativos, conforme 

segue em anexo lista de presença. Após abertura da reunião o sr. presidente solicita ao 

Sr. Roberval Almeida que faça a oração ecumênica da noite. sr. Presidente solicita a 

leitura da ata 192, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida sr. Vanderley 

Bertoletti Junior, tesoureiro do conselho, descreve as ações do financeiro. Logo após o 

sr. Presidente abre espaço para que Roberval Almeida descreva sobre suas intenções no 

Brasil e em Socorro. Sr Roberval comenta que é presidente e coordenador do Centro 

Ambiental Osa, em Costa Rica, e colaborador de atividades que visam a inclusão social, 

e que por este motivo escolheu a cidade de Socorro para conhecer técnicas do turismo 

acessível e comenta que pretende levar toda experiência adquirida para seu país. 

Roberval solicita carta através do COMTUR sobre intenções e intercâmbio entre 

Socorro e Costa Rica. sra. Elizandra e o sr. Flávio Meneguelli comentam sobre a 

qualidade e a grandiosidade do Congresso da Facesp, com mais de 1.200 participantes. 

Sr. Sebastião, Presidente, fala sobre a importância da manutenção do nome da cidade na 

imprensa. Sr. José Fernandes Franco comenta que a divisão de R$2.000,00 (dois mil 

reais) por empresa facilitaria a contratação da assessoria de imprensa. Sra. Elizandra 

fala sobre uma negociação com uma empresa, que já esta em nível avançado na ACE. 

Vanderlei sugere que o trabalho da assessoria deva ser acompanhado como o trabalho 

do Éder.  Em seguida, Sr. Presidente, relata sobre reunião extraordinária do núcleo de 

aventura e da carta solicitando urgência ao COMTUR sobre o assunto o que foi cobrado 

da Prefeitura e foi obtido a promessa de urgência da Prefeita. Sra. Elizandra questiona 

meta e aposta em uma conscientização. Sr. Carlos Tavares informa que a pesquisa 

turística será distribuída em locais selecionados a partir do dia 26 de novembro e 

recolhida no dia 26 de fevereiro de 2012. Logo após, sra. Elizandra, fala sobre a 

importância da reunião com Gildo e Evandro no dia 24 de novembro, às 10hrs, na Ace 

da Prefeitura. Sr. José Fernandes enfatiza sobre o Benchmarking do Circuito das Águas 

no Campo dos Sonhos no dia 22 de novembro, ás 10hrs. Comenta que terá 2 palestras 

realizadas pelo SEBRAE, inclusive abordando sobre o assunto da Copa do Mundo em 

2014. Informa também que dia 30 de novembro tem o encontro e inauguração da sede 

do Circuito em Serra Negra, ás 08h00, no centro de convenções. Em seguida o Sr. José 

Fernandes e o Sr. Presidente falam sobre a presença de Paulo Fernandes, organizador da 

Expo flora, em Socorro. Sr. Dircineu de Lima (Candinho) fala sobre o encontro de 

radialistas e agradece ao COMTUR, aos empresários e a Prefeitura. Sra. Maria Lucia 

(Luka) fala sobre o evento, convênio, e Marco comenta sobre as oficinas culturais. Sr. 

Rogério Bazani fala sobre a importância da Assessoria de Imprensa e comenta que o 

grupo esta unido nesta causa. Fala também sobre a criação do grupo de desconto de 

turismo em Socorro, que esta em estudo envolvendo todos os setores de turismo de 

Socorro e da região. Sra. Elizandra fala sobre o novo núcleo de alimentação e promete 

novidades para a próxima reunião. Apresentou Aline que trabalha com recreação e que a 

partir de agora freqüentará as reuniões do COMTUR para ficar por dentro de todas as 



ações. Sr. Tomás Fratini comenta sobre a iluminação de natal, sobre a participação nesta 

ação da Prefeitura e dos empresários. Sr. Presidente fala que o projeto esta passando 

pelo Conselho. Sobre o Conseg, Sr. Marcelo Fratini fala sobre a lei dos restaurantes e 

bares. Sr. Flávio Meneguelli, comenta sobre a Virada Inclusa e sua programação. 

Luana, representante do núcleo de hotéis, comenta que no momento o grupo tem focado 

na união e associativismo. Eder, coordenador da comissão de marketing, fala sobre 

novo site, feiras e selo amigos do turista. Comenta sobre uma possível parceria com a 

mídia Express para desenvolver artes gráficas e layout de Socorro. Sr. Carlos Tavares 

sobre o site da Prefeitura. Sr. Presidente fala sobre as indicações para as representações 

para a gestão 2012. Ao final, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu Carlos Tavares secretário adjunto, escrevi e 

assino juntamente com o Presidente a referida ata. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


