Ata 194 _ No décimo segundo dia do mês de dezembro de 2011 ocorreu a
reunião ordinária do Comtur – Conselho Municipal de Turismo, na sala do
Rotary Club, às 20 horas, com a presença de 36 pessoas, entre
representantes e visitantes. O presidente Sebastião Ginghini abriu a
reunião, e a oração ecumênica e leitura da ata anterior foram feitas pela 1ª
secretária, Maria Tereza Ferraz do Carmo. A ata foi aprovada por
unanimidade e o presidente fala sobre a eleição da nova diretoria e sobre
sua importância na direção do Conselho, nos próximos dois anos, com a
eleição municipal, em 2012, e grandes eventos nacionais que estão por vir.
Para comandar o Conselho, indicou José Fernandes Franco para candidato
a presidente, em razão de sua larga experiência, e Elisabeth Frias Pares,
como vice-presidente. José Fernandes fala que seu nome foi indicado por
vários representantes, em razão de sua experiência em três gestões
anteriores. Disse que aprendeu muito com a convivência com todos os
setores produtivos da cidade e como isso ajudou na condução dos seus
empreendimentos. Falou, ainda, da importância de novas lideranças que
estão surgindo, e como estava relutante em aceitar a indicação, mas que,
mais uma vez, aceitava sua indicação, que colocava para a aceitação ou não
dos membros do Comtur. O presidente Ginghini perguntou se mais alguma
chapa se apresentava e como ninguém se apresentou, colocou em votação o
nome de José Fernandes Franco e Elisabeth Frias Pares como presidente e
vice-presidente, os quais foram eleitos por unanimidade. Foi ressaltada,
ainda, a importância que Socorro estava tendo frente ao Ministério do
Turismo, que indicou nossa cidade como representante do Brasil em dois
segmentos, o de Turismo de Aventuras e Turismo Rural. Marcelo Frattini,
representante do Comseg, convidou todos os proprietários de restaurantes,
bares e similares, para a palestra que será realizada no dia 19, às 19h, sobre
a lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
Elizandra Bueno de Godoy fala do projeto de Marketing, que está
acontecendo com 31 ações, e que a reunião de Governança será no dia
13/12, às 9h. Vanderley Bertolleti Junior, em nome da ACE, conta que, na
sexta-feira, dia 16, haverá a carreata da Virada Premiada, e que o concurso
de Vitrines está com adesão de poucas empresas, e pede a ajuda dos
representantes para incentivar as empresas a participar, pois é a última
semana para inscrição. Dircineu de Lima, o Candinho, disse que é a última
reunião em que participa como representante da Imprensa falada, e que se
afastou da Rádio Socorro, mas está com propostas de outras rádios. Franks

Prado disse que foi feita a fusão entre os jornais de Socorro e A Cidade,
agora formando uma só equipe, mantendo-se o nome Jornal de Socorro, o
mais antigo entre as duas empresas. André Bozolla parabeniza o novo
presidente e pede a Deus que o ilumine nos novos rumos do Comtur. José
Fernandes Franco escolhe os quatro novos membros da diretoria, para
ocuparem os cargos de 1º e 2º secretário, e 1º e 2º tesoureiro, sem
especificar qual cargo cada um ocupará, o que será decidido em conjunto, e
fez o convite a Vanderley Bertolleti Junior (representante da ACE), Luana
Abrahão Pinto (representante dos hotéis), Alberto Cardoso (representante
das malharias) e Rogério Bazani (representante do Turismo de Aventura).
O convite foi aceito por todos e José Fernandes falou sobre a importância
de cada setor e do bom relacionamento com o Poder Público, para que a
prefeita ou prefeito se comprometa com o Comtur, em suas necessidades,
independentemente de partidos. Encerra suas palavras, dizendo que o
turismo depende da união de todos os setores. O presidente Sebastião
Ginghini lembra que a próxima reunião, na qual se dará posse à nova
diretoria, será no dia 9 de janeiro, na Câmara Municipal, convida todos os
presentes para um coquetel, no hall de entrada e encerra a reunião. Eu,
Maria Tereza Ferraz do Carmo, redigi esta Ata que, aprovada, será assinada
por mim e pelo presidente Sebastião Ginghini.

