
Ata 195 _ No nono (09) dia do mês de Janeiro de 2012 ocorreu a reunião 

ordinária do Comtur – Conselho Municipal de Turismo, na sede da Câmara 

Municipal da Estância de Socorro, às 20 horas, encontravam-se presentes o Sr. 

Sebastião Genghini, presidente do conselho, membros da diretoria e dos vários 

segmentos representativos conforme segue em anexo lista de presença. A sra. 

Maria Silvia mestre de cerimônias abriu a reunião agradecendo a presença das 

autoridades e chamando a antiga diretoria e a atual diretoria para compor a 

mesa e fazer a abertura da reunião de posse do biênio de 2012/2013. Em 

seguida foi cantado o hino nacional e o hino de socorro, logo após foi feita a 

leitura da ata 194 pela secretária Maria Tereza Ferraz do Carmo, sendo 

aprovada por unanimidade. Sr. Vanderlei Bertoletti Junior, faz a descrição do 

balanço financeiro durante os dois anos de gestão do COMTUR. Sr. Presidente 

agradece a presença dos membros presentes, autoridades, empresários, e 

demais convidados e posteriormente apresenta os trabalhos realizados na sua 

gestão de 2010-2011 finalizando assim empossada a nova diretoria composta 

por: Presidente – José Fernandes Franco, Vice-Presidente – Elisabeth Frias 

Pares, Tesoureiro – Alberto Souza Cardoso, Tesoureiro Adjunto - Vanderlei 

Bertoletti Junior, Secretária – Luana Abrahão Pinto, Secretário Adjunto – 

Rogério Bazani. Na oportunidade Sr. Jarbas Favoretto, Presidente da AMITUR 

(Associação dos Municípios de Interesse Cultural e Artístico de S.P), Sr. Tomás 

Fratini (representante da Prefeita Marisa) e Sr. Luciano Taniguchi (Presidente 

da Câmara Municipal) tomaram a palavra para parabenizar a nova diretoria e 

desejar sucesso nestes dois anos de trabalho. O Sr. José Fernandes Franco, 

atual presidente deste conselho agradece pela confiança e oportunidade cedida 

novamente para assumir tal cargo, assim abre o discurso relatando sobre os 

projetos e prioridades em sua gestão. Em sua apresentação Sr. Presidente foca 

na conscientização do turismo de Socorro mostrando todo o desenvolvimento 

que já tivemos nestes anos , a divisão minuciosa do caminhos turísticos de 

Socorro e sobre a importância do projeto de Plano de Marketing. Ao final de 

sua apresentação o Sr. Presidente encerra a reunião convidando a todos para 

apreciar o coquetel típico caipira. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

reunião. Eu Luana Abrahão Pinto, secretária, escrevi e assino juntamente com o 

Presidente Sr. José Fernandes Franco a referida ata. 

 

 

 


