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       CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE ARAÇATUBA 

(COMTUR) 

Decreto Municipal 20.579 de 11/03/2019 
 

ATA 23 – REUNIÃO ORDINÁRIA 01/21: aos 10 dias de junho de dois mil e vinte e 

um, reuniu-se o Conselho Municipal de Turismo de Araçatuba para a 23ª reunião 

ordinária, primeira com a nova composição empossada em 01 de Junho de 2021 às 

8h, presencial e virtualmente via plataforma Zoom, com o link da gravação ao final, 

conforme edital de convocação prévio, com a presença dos que registraram 

presença na lista própria, a saber: José Bassetto Junior, Nelson Eduardo Pereira da 

Costa, Luciana Mori,  Carlos Eduardo dos Santos Nascimento, Miriam Pereira dos 

Santos,  Leandro Vieira de Carvalho, Zenilda Vieira Magalhães, Luiz Henrique 

Inignes Divieso, Marlene Beldinanzi Kato, Fabiano de Massenas Souza, Vinicius 

Alves Ramos, João Benedito da Silva Filho e na web, a saber: Marcelo Mazzei, 

Flávio Lamônica, Natália Camila Ramos de Campos, Helerson de Almeida 

Balderramas, Adilson José Galdino de Araújo, Claudia Karine da Costa 

Lang,Jaqueline Galbiatti Mendes Flores, Junior sob a coordenação do novo 

presidente para a seguinte pauta: 

Acolhida com Café da Manhã (08h00 às 08h25) > Wifi 

Verificação de quórum (forms+Insta) 

Abertura com saudações do Secretário Municipal de Turismo  

Auto apresentação dos Conselheiros 

I. Leitura, se necessário, discussões e aprovação da ata da reunião  anterior 

II. PAUTA DA REUNIÃO 

II.1 – INDICAÇÃO DOS CARGOS (VICE PRES, SECRETÁRIO E ADJUNTO) 
          Art. 4º., inciso IV do Regimento Interno 

II.2 – VALIDAÇÃO DO CALENDÁRIO DE INTERESSE TURÍSTICO 
          Art. 3º., inciso XV do Regimento Interno 

II.3 – CAMPANHA TOP DESTINOS TURÍSTICOS 2021 

III. EXPEDIENTE – Comunicações / Leitura de Documentos  

IV. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE–PRÓXIMA REUNIÃO 
(PAUTA/LOCAL) 

Tratando-se da primeira reunião da nova composição do COMTUR, a pedido do 

Presidente, a Secretaria encaminhou a pauta através do conselheiro titular Nelson 

Eduardo Pereira da Costa, que atuou como apoio na reunião e foi incumbido da 

redação da presente ata. Através de link disponbilizado a todos, foram colhidos 

dados em pesquisa do google forms e solicitado a todos que se inscrevessem no 

Instagram e Facebook da Secretaria Municipal de Turismo, para fins de 

acompanhamento das ocorrencias diárias de interesse turistico em Araçatuba. Na 

sequencia, o COMTUR ouviu a saudação e votos de exito do prof. Marcelo Mazzei, 
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Secretário Municipal de Turismo, o qual abordou os projetos atuais, destacando o 

objetivo estratégico de esforços pela implementação do turismo náutico no 

município. Com a palavra, o Presidente se auto-apresentou e pediu a todos que 

também o fizessem, inclusive os conselheiros presentes na modalidade on line. Ato 

contínuo, submeteu à aprovação da ata da reunião anterior, encaminhada 

anteriormente a todos os conselheiros, porquanto teve sua leitura dispensada, 

recebendo aprovação unânime dos conselheiros presentes fisica e virtualmente. No 

item seguinte (II.1) da pauta, INDICAÇÃO AOS CARGOS DE DIRETORIA, ao 

Presidente incumbia indicar o Secretário Executivo e seu Adjunto, conforme disposto 

no Regimento Interno no art. 4º., inciso IV, porém preferiu consultar aos conselheiros 

de seu interesse pelo desempenho das atribuições e atividades dos cargos da 

diretoria, recebendo voluntariamente a manifestação dos conselheiros João 

Benedito da Silva Filho, Fabiano Massenas Souza e Carlos Eduardo dos Santos 

Nascimento, para os cargos de Vice-Presidente, Secretário Executivo e Secretário 

Executivo Adjunto, respectivamente, os quais foram aprovados pelos conselheiros 

presentes à reunião. No próximo item (II.2), VALIDAÇÃO DO CALENDÁRIO 

TURÍSTICO, seguindo a exigencia legal, o Presidente submeteu à aprovação o 

Calendário Turístico encaminhado pela Secretaria Municipal de Turismo, o qual 

recebeu validação unânime. O item II.3, CAMPANHA TOP DESTINOS 

TURÍSTICOS, trouxe a lista dos segmentos do turismo nos quais o município de 

Araçatuba se inscreveu, em busca de repetir a premiação recebida em 2019 com o 

troféu do Turismo de Compras. Neste ato as inscrições foram para o Turismo 

Cultural, Turismo de Esportes, Turismo de Intercâmbio e Estudos, Turismo 

Gastronômico, Ecoturismo, Turismo de Parques Temáticos, Turismo de Saúde, 

Turismo de Negócios e Eventos e Turismo de Pesca. Não havendo EXPEDIENTE a 

relatar, o Presidente abriu a palavra para o item de OUTROS ASSUNTOS DE 

INTERESSE, espaço no qual o Conselheiro João Benedito da Silva Filho, 

representante dos restaurantes falou sobre as alterações impostas pela pandemia 

da COVID 19 e propôs que o COMTUR coloque em discussão e defina agora, de 

forma antecipada, ações dos diferentes segmentos da economia para pós pandemia. 

A Conselheira Zenilda Vieira Magalhães também usou a palavra para tratar do 

mesmo assunto, porém expressando seu ponto de vista para as dificuldades de 

tratar antecipadamente de tais ações uma vez que não se sabe como ocorrerão as 

atividades depois do fim das restrições. Também pediu a palavra a Conselheira 

Marlene Beldinanzi Kato para propor apoio e ações para a divulgação dos atrativos 

turísticos da cidade pela prática de atuação junto aos alunos das redes escolares, 

aproveitando inclusive seu conhecimento na área da Educação, sugestão anotada 

para futura avaliação. Encerrando a reunião pontualmente as 10h00, conforme 
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previsto, o Presidente José Bassetto Junior deu a mesma por concluída, 

despedindo-se e agradecendo a todos já convidando para a próxima reunião do 

Conselho, a ocorrer no próximo dia 08, segunda quinta-feira do mês de julho. Eu, 

Nelson Eduardo Pereira da Costa, atendendo solicitação do Presidente, lavrei e 

subscrevi a presente ata. 

 

José Bassetto Junior–Presidente 

 

 
 

 

Nelson Eduardo Pereira da Costa–Secretário “ad-hoc” 

 

 


