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CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO  
ARAÇATUBA (COMTUR)   

Decreto Municipal 20.579 de 11/03/2019 

 

 

ATA 24 – REUNIÃO ORDINÁRIA 02/21: aos 15 dias de julho de dois mil e vinte 

e um, reuniu-se a partir das 08h30 o  Conselho Municipal de Turismo de 

Araçatuba para a 24ª reunião ordinária, presencial e virtualmente via plataforma 

Zoom, com o link da gravação ao final, conforme edital de convocação prévio, 

com a presença dos que a registraram na lista própria, a saber: José Bassetto 

Junior, Nelson Eduardo Pereira da Costa, Luciana Mori,  Carlos Eduardo dos 

Santos Nascimento, Miriam Pereira dos Santos,  Edson Ferreira Batista, 

Sildemar da Silva Paulucci, Leandro Vieira de Carvalho, Marlene Beldinanzi 

Kato, André Luis Albino, Fabiano de Massenas Souza e na web, a saber: Edson 

Ferreira Batista, Sildemar da Silva Paulucci, Abílio Aparecido Peres Junior e na 

web, a saber: Flávio Lamônica, Natália Camila Ramos de Campos, Helerson de 

Almeida Balderramas e Adilson José Galdino de Araújo totalizando no início da 

reunião 11 (onze) Conselheiros fisicamente presentes e 04 (quatro) Conselheiros 

presentes on line, sob a coordenação do Presidente para a seguinte pauta: 

Acolhida > Wifi 

Verificação de quórum  

Abertura com saudações do Secretário Municipal de Turismo  

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

II. PAUTA DA REUNIÃO 

II.1 – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TURISMO – PROJETOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE ARAÇATUBA 
*Perguntas e respostas 

II.2 – O POTENCIAL TURÍSTICO DOS RECURSOS NATURAIS DE ARAÇATUBA 
(apresentação pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Lucas 
Savério Proto) 
*Perguntas e respostas 

II.3 – PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE CÂMARAS TEMÁTICAS E GRUPOS  
ESPECIAIS DE TRABALHO (alteração no regimento) 

II.4 – PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE CARGOS NA DIRETORIA DO COMTUR 
(alteração no regimento) 

III. EXPEDIENTE – Comunicações / Leitura de Documentos  
*Webinário Marketing Turístico de Identidade (APRECESP) 
*Coleta de imagens e vídeos para divulgação nacional 
*Participação nas reuniões da Região Turística Tietê Vivo 
*Atividades dos Conselheiros representantes da área náutica 
*Mapeamento dos atrativos turísticos rurais 
*Cursos com FIA/SEBRAE e FORUM TURÍSTICO REGIONAL com SENAC/SEBRAE 

IV. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE–PRÓXIMA REUNIÃO (PAUTA/LOCAL) 
IV.1 – Apresentação dos anfitriães 
IV.2 - Palavra Livre aos Conselheiros e Convidados 
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IV.3 – Resposta ao questionário para Conselheiros (AMITESP) 

 

A segunda reunião da nova composição do COMTUR, seguindo a orientação de 

realizar os encontros em locais para estimular fluxo de turistas e conhecimento 

pessoal dos Conselheiros e convidados, aconteceu em espaço cedido pelo 

Araçatuba Shopping e tratou de extensa pauta, anteriormente encaminhada pela 

Secretaria Municipal de Turismo, através do conselheiro titular Nelson Eduardo 

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

da presente ata. Na sequencia, os Conselheiros Titulares, Suplentes e 

convidados ouviram a saudação e informações atualizadas do prof. Marcelo 

Mazzei, Secretário Municipal de Turismo. Retomando a palavra, o Presidente 

José Antônio Bassetto Junior informou ter convidado pessoas físicas, instituições 

e empresas potencialmente colaboradoras para participar das reuniões do 

Conselho e do desenvolvimento do turismo no município e que eventualmente 

venham a compor comissões criadas nos termos do Capitulo IV, Seção I, art. 8º. 

do Regimento Interno. 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, solicitou ao 

conselheiro Nelson Eduardo Pereira da Costa que apresentasse a 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TURISMO e  PROJETOS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE ARAÇATUBA, tarefa que cumpriu 

com utilização de slides. No próximo item (II.2), O POTENCIAL TURÍSTICO 

DOS RECURSOS NATURAIS DE ARAÇATUBA, os conselheiros ouviram 

palestra do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, 

engenheiro florestal Lucas Savério Proto, que se utilizou do mapa digital do 

município para demonstrar vários recursos naturais com grande potencial 

turístico, percorrendo explicações sobre nascentes, matas, história e geografia 

do rio Tietê e do território de Araçatuba, passaros raros e sugestões para 

aplicação em projetos conjuntos das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade e de Turismo. Sua apresentação trouxe informações sobre 

fatos e locais ainda pouco conhecidos pelos Conselheiros e convidados, que o 

aplaudiram pela exposição. O item II.3, PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE 

CÂMARAS TEMÁTICAS E GRUPOS  ESPECIAIS DE TRABALHO corresponde 

à intenção do Presidente de obter engajamento de pessoas que colaborem 

efetivamente para a dinamização das ações visando desenvolver o turismo no 

município e na região. Citou que a aprovação deste item ensejará alterações no 

Regimento Interno, as quais submeterá oportunamente ao Conselho. Propôs a 

criação das Câmaras Temáticas para planejar Ações Pós-Pandemia, planejar e 

organizar o Turismo Rural, de Aventura e Cicloturismo, o Turismo Náutico e de 

Pesca, o Turismo de Esportes, Lazer, Ambiental e Ecoturismo, o Turismo Social, 

Cultural e Religioso, o Turismo de Alimentação, Compras e Meios de 

Hospedagem e o Turismo de Viagens, Transportes e Roteiros Turísticos, 

totalizando 7 (sete) Câmaras Temáticas propostas. Feitas as considerações, o 

Presidente submeteu à aprovação dos Conselheiros, recebendo manifestação 

unânime pela aprovação. No mesmo sentido, o Presidente também propôs (item 
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II.4) a CRIAÇÃO DE CARGOS NA DIRETORIA DO COMTUR, pretendendo  

 

melhor resultado na direção do Conselho, pois haverá mais representação e 

encaminhamento para futura composição na Instância de Governança Regional 

para o Turismo, conforme disposto na Política Nacional do Turismo. Pediu 

aprovação dos Conselheiros para criação dos cargos de Vice Presidente 

Executivo, Vice Presidente de Alimentação, Compras e Hospitalidade, Vice 

Presidente de Roteiros e Produtos Turísticos, cujos cargos também deverão ser 

expressos em alterações no Regimento Interno. Após considerações, os 

Conselheiros aprovaram a proposta por unanimidade. Sobre o próximo item da 

pauta (III) EXPEDIENTE – Comunicações / Leitura de Documentos, houve 

rápidos comentários sobre  Webinário Marketing Turístico de Identidade 

(APRECESP), coleta de imagens e vídeos para divulgação nacional, 

participação de Araçatuba nas reuniões da Região Turística Tietê Vivo, 

atividades da Secretaria para implementação do Turismo Náutico, ações de 

mapeamento dos atrativos turísticos rurais e informações sobre cursos com 

FIA/SEBRAE e FORUM TURÍSTICO REGIONAL com SENAC/SEBRAE. 

Concluída esta etapa, o Presidente iniciou o item IV, OUTROS ASSUNTOS DE 

INTERESSE–PRÓXIMA REUNIÃO (PAUTA/LOCAL), convidando os dirigentes 

do Shopping Araçatuba, Flavio L. S. Ribeiro e Ilson Dutra para apresentação de 

sua empresa e informações sobre a nova gestão executando plano de retomada 

do funcionamento e instalação de novas lojas. Por exiguidade do tempo, os itens 

IV.2 e IV.3 deixaram de ser utilizados. Dada a reunião por encerrada, o 

Presidente renovou os agradecimentos aos presentes tanto fisicamente quanto 

on line, convidando a todos para a próxima reunião a ocorrer às 16h00 no Resort 

Tietê Residence, segunda quinta-feira do mês de agosto. Eu, Nelson Eduardo 

Pereira da Costa, atendendo solicitação do Presidente, lavrei e subscrevi a 

presente ata. 

 

 

José Antônio Bassetto Junior–Presidente 

 

 

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


