
Ata 04 – COMUC – Às vinte horas do dia 11 de março de 2011, o COMUC (Conselho 
Municipal de Cultura) reuniu-se em sessão ordinária, no Centro Cultural de Socorro, à 
Rua XV de novembro, 210. Após a abertura, leitura e aprovação da ata da reunião do 
dia 4 de fevereiro, foi dado início a palestra com o empresário José Fernandes Franco 
sobre “A experiência  de gestão do COMTUR”. Em sua explanação,  José Fernandes 
chamou a atenção dos conselheiros sobre a questão do logotipo. Considerando o estudo 
feito pela Sawer Comunicação em relação a identificação da cidade de Socorro junto a 
seus respectivos turistas, o fator natureza marcou o logotipo eleito para identificar a 
cidade em todas  as suas representatividades,  o “Socorro Caminhos da Natureza”.  A 
partir  desta informação ficou impressa a necessidade de incorporá-lo no logotipo do 
COMUC. Além do logotipo, os pontos altos da palestra mostraram a importância de um 
mediador  para o estabelecimento de consensos ou recomendações  nas questões mais 
difíceis do Conselho. Preveniu sobre os momentos de grande e pouca participação dos 
membros do COMUC nas reuniões. A importância de protocolar os ofícios expedidos 
para  que  haja  legitimidade  na  comunicação  entre  as  partes:  Conselho  e  Prefeitura. 
Chamou a atenção quanto a importância  das articulações políticas nos momentos de 
candidatura eleitoral  e exemplificou com o fato de o COMTUR ter protocolado, em 
cartório,  o  compromisso  dos  candidatos  com  as  questões  relevantes  para  aquele 
Conselho, durante as últimas eleições municipais. Após a palestra foi aberta a palavra 
para os presentes. Na segunda parte da reunião, foi alterada a data do workshop “gestão 
de Projeto”, a ser ministrado pelo empresário Sérgio Franco. A primeira etapa passou do 
dia 12 para o dia 19 de março e a segunda a ser combinada no dia do evento.  Em 
seguida,  Marinilda B. Boulay comunicou aos presentes  sobre a  participação  do ITC 
(Instituto Totem Cultural) na Festa Internacional da Francofonia, que será realização em 
São Paulo, entre os dias 15 e 31 de março. Mediante a solicitação do historiador Derek 
Destito Vertino, o COMUC votou e decidiu apóia-lo no propósito da construção de um 
monumento em homenagem aos “Socorrenses na Segunda Guerra Mundial” e ainda na 
publicação do livro de sua própria autoria, que trata desse mesmo assunto. Também foi 
apresentado à plenária o projeto musical de Jerônimo Mariano para a realização de um 
Festival Cultural “Rock Reciclável”. Conforme sugestão dos membros do Conselho, o 
evento poderia integrar a programação do Festival Cultural 2011 que será realizado em 
julho  próximo,  para  reduzir  e  aproveitar  o  recurso  disponível  para  o  mesmo.  Eles 
decidirão e responderão na próxima reunião. Marinilda apresentou a proposta de realizar 
na Sala Azul do Palácio das Águias o workshop “Restauração de Patrimônio Histórico”. 
As  aulas  serão  ministradas  pela  arquiteta  Bárbara  Zmekhol que,  durante  as  aulas 
práticas,  restaurará a sala com os próprios alunos. O Conselho aceitou.


