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CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

ARAÇATUBA(COMTUR) 

DecretoMunicipal20.579de11/03/2019 

 

 

ATA 25 – REUNIÃO ORDINÁRIA03/21: aos 12 dias de agosto de dois mil e vinte 

e um, reuniu-se a partir das 16h o  Conselho Municipal de Turismo de Araçatuba 

para a 25ª reunião ordinária, presencial e virtualmente via youtube, com 

gravação no canal da Secretaria Municipal de Turismo, 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, Carlos Eduardo 

dos Santos Nascimento, João Mário Geralde Passanezi, André Luis Albino, 

Fabiano de Massenas Souza, Aleilson Moreira Sales, Vinicius Alves Ramos, 

Sérgio Eduardo Scavassa, Sildemar da Silva Paulucci e na web, a saber: Flávio 

Lamônica, Natália Camila Ramos de Campos, Cláudia Karine da Costa Lang, 

Cláudio Mianutti Junior, Luciana Mori, Lucia Marina Francisco Teno Celestino, 

Luiz Henrique Inignes Divieso, Marcelo Rodrigues Freitas de Oliveira, Helerson 

de Almeida Balderramas, Marlene Beldinanzi Kato, Adilson José Galdino de 

Araújo, totalizando no início da reunião 10 (dez) Conselheiros fisicamente 

presentes e 11 (onze) Conselheiros presentes on line, sob a coordenação do 

Presidente para a seguinte pauta: 

Acolhida  

Verificação de quórum  

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

II. PAUTA DA REUNIÃO 

II.1 – INFORMAÇÕES INÉDITAS SOBRE REALIZAÇÕES FUTURAS EM 
ARAÇATUBA 

II.2 – INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DIRETOR DE TURISMO 

II.3 – PRIORIZAÇÃO (VOTAÇÃO) PARA CAMPANHA TOP DESTINOS 
TURÍSTICOS 

II.4 – COLETA DE SUGESTÕES PARA PLEITOS DE RECURSOS FEDERAIS 
E ESTADUAIS 

II.5 – COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS TEMÁTICAS E GRUPOS DE 
TRABALHO (COMISSÕES) 

II.6 - SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO 

III. EXPEDIENTE – Comunicações / Leitura de Documentos  
III.1 – PLEITO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS 2021 
III.2 – AÇÕES DA REGIÃO TURÍSTICA TIETÊ VIVO – CURSO DE 
CURADORIA 
III.3 – SITE DA SECRETARIA DE TURISMO e DA PÁGINA NÁUTICA SP 
III.4 – FORUM REGIONAL DE TURISMO  

IV. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE–PRÓXIMA REUNIÃO 
(PAUTA/LOCAL) 
IV.1 – Apresentação equipamento turístico Resort Tietê Residence 



Av.Waldemar Alves,50–B.SãoJoaquim-CEP16050-225–Araçatuba-SP –Tel.: (18)3625-8636  

IV.2 - Palavra Livre aos Conselheiros e Convidados, mediante inscrições 
IV.3 – Respostas a esclarecimentos solicitados 

A terceira reunião 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 Resort Tietê 

Residence, às margens do rio Tietê 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. Iniciada a reunião, o conselheiro Nelson 

Eduardo fez explicação prévia sobre como transcorreria o encontro, 

esclarecendo as presenças dos vários convidados que atenderam ao convite do 

Presidente com objetivo de ampliar as ações do Conselho, também 

mencionando e agradecendo a presença do síndico do condomínio. Iniciando a 

condução dos trabalhos, o presidente José Antônio Bassetto Junior  que saudou 

a todos, reforçou a intenção de ampliar a atuação do Conselho e pediu ao diretor 

secretário Fabiano de Massenas Souza citar alguns dos novos presentes. 

Mencionou o Hot Planet e o Speed Park, renovou os agradecimentos em nome 

da Diretoria. O presidente projetou a pauta da reunião, esclareceu a intenção de 

cada item, propôs a dispensa da leitura da ata porquanto tenha sido enviada 

antecipadamente a todos, a qual colocou em votação e foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida,  comunicou ter solicitado á Secretaria de Turismo 

trazer informações acerca de obras, realizações em planos no município, tendo 

recebido pronto atendimento pessoal do Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econõmico e Relações do Trabalho, que também responde 

pela Secretaria Municipal de Turismo, prof. Marcelo Astolphi Mazzei, a quem 

agradeceu e entregou a palavra para apresentar ao Conselho INFORMAÇÕES 

INÉDITAS SOBRE REALIZAÇÕES FUTURAS EM ARAÇATUBA. Com suporte 

de slides, o Secretário Mazzei confessou sua empolgação com os rumos atuais 

que percebe no âmbito do COMTUR. Trouxe detalhes sobre fatos animadores a 

estimular a atuação de todos, por exemplo novas empresas iniciando atividades 

no município, como a Vivara, a ser inaugurada no dia 21 de agosto e a Centauro 

(ambas no shopping Praça Nova), o Madero e o Jerônimo, com obras já iniciadas 

e previstas para inauguração no dia dois de dezembro, a Cobase (na esquina 

dasruas Luis Pereira Barreto com Cussy de Almeida Junior), retorno das Pizzas 

Hut, Madera Madera, startup às vésperas de sua operação, há várias outras 

empresas prospectando e dispostas a se instalar em Araçatuba. O secretário 

também informou sobre incorporações imobiliárias com várias novas obras, a 

empresa Tarraf, de São José do Rio Preto, já estabelecida e oferecendo 

empreendimentos, bem como dezenas de outras ofertas. Mencionou a 

privatização do aeroporto, a ser administrado pela Socican (Aeroportos 

Paulistas), o que vai melhorar significativamente o local para receber e atender 

os turistas, bem como a Gol retorna com seus jatos a partir de fevereiro de 2022. 

Falando sobre obras, informou que a avenida Pompeu de Toledo segue seu 

cronograma, que a empresa anterior teve seu contrato rescindido e sofreu multa 

de aproximadamente um milhão de reais, também a avenida Dois de dezembro 

está em prolongamento, ressalta o objetivo do prefeito entregar no final do 

mandato a cidade 100% asfaltada. Comentou sobre imóveis do patrimonio 
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municipal que serão leiloadas, com estimativa de arrecadação de mais de 100 

milhões de reais para investimentos no município. Ainda sobre asfalto, ressaltou 

a duplicação da rodovia Eliezer  Montenegro Magalhães, o recapeamento da via 

que leva ao Yacht Clube, bem como as vias de acesso ao condominio 

Copacabana e para a Jacutinga. Contou que ao lado do estaleiro houve estudo 

de viabilidade para implantação de terminal hidroviário de cargas, em parceria 

público privada, voltada prioritariamente para transporte de grãos, com apoio do 

governo do estado que construirá um pier avançado de mais de 100 metros, cuja 

obra acontecerá em área superior a 170.000 m2. Seguiu com detalhamento a 

respeito de áreas na margem do rio e suas destinações, citando as barcaças na 

margem da área usada pela Petrobrás e retorno de área cuja destinação não 

fôra cumprida. Comentou sobre os esforços para identificar empreendedores que 

se disponham a operar o turismo náutico em Araçatuba, relatou reuniões com 

empresários de Barra Bonita, conhecimento sobre embarcações à venda. 

Informou sobre as obras da  primeira clínica Pet construida pelo Governo do 

estado. Com estas informações renovou sua palavra de estimulo a todos, pois 

está clara a direção de prosperidade que o município está seguindo.No item 

seguinte(II.1) da pauta, o presidente solicitou informações sobre o PLANO 

DIRETOR DE TURISMO, ouvindo do conselheiro Nelson Eduardo que foi muito 

positiva a repercussão de matéria no jornal Folha da Região sobre as intenções 

de busca da qualificação de Araçatuba como Estância Turística, esclarecendo 

que essa conquista elevará em dez vezes os recursos do estado para 

investimento em ações do turismo. Esclareceu que a Secretaria licitou e 

contratou consultoria especializada para a atualização do Plano Diretor de 

Turismo, que já se encontra em plena execução e necessitará do engajamento 

dos Conselheiros e dos vários segmentos sociais e econômicos, nos Encontros 

Temáticos a serem realizados. Na sequencia, abordando o item II.3, VOTAÇÃO 

PARA CAMPANHA TOP DESTINOS TURÍSTICOS, repetiu a informação de que 

Araçatuba se inscreveu e está na disputa do troféu em nove categorias de 

turismo e fará campanha publicitária para engajar a população na votação. Fez 

varios esclarecimentos sobre os segmentos e propôs aos presentes indicar as 

prioridades para os focos de cada etapa da campanha. Organizada a votação, 

com todos os presentes registrando seus votos diretamente ao microfone o 

resultado proclamado indicou, pela ordem de preferência, o turismo 

Gastronômico, de Eventos e Negócios e de Pesca. Os resultados finais foram os 

seguintes TURISMO GASTRONÔMICO com 25 votos, TURISMO DE 

ESPORTEScom  9, TURISMO DE SAÚDE com 2, TURISMO DE INTERCÂMBIO 

E ENSINO com 3,  TURISMO DE EVENTOS E NEGÓCIOS com   20, TURISMO 

DE PESCA com17, TURISMO CULTURAL com 3, ECOTURISMO com 7 e 

PARQUE TEMÁTICO – HOT PLANET THERMAS com 6. Na sequencia (item 

II.4) COLETA DE SUGESTÕES PARA PLEITOS DE RECURSOS FEDERAIS E 

ESTADUAIS, a pedido do presidente, Nelson Eduardo renovou a explicação de 

que na condição de MIT – Município de Interesse Turístico, Araçatuba tem 

reserva no orçamento do estado para convenios no valor anual de 

aproximadamente 620 mil reais, mas que na condição de Estância Turística 

poderá ter dez vezes mais. Quanto a convenios federais não há qualque reserva 
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prévia para aplicação, porque São Paulo é o único estado da Federação que tem 

essa política de investimentos no turismo. Ou serão emendas parlamentares, 

específicas ou propostas voluntárias diretamente na plataforma Mais Brasil. 

Detalhou sobre as condições técnicas para alcançar o credenciamento de 

Estância, falando sobre a plataforma de ranqueamento que pontua as ações 

voltadas ao turismo mediante lançamentos e provas diarias, sabendo-se que 

para chegar a um dos três municipios melhor ranqueados tem que de ser 

superior aos outros 139 MIT. Ou seja, nada fácil, jornada muito árdua que 

somente será possível mediante engajamento de todos. Lembrou que os projetos 

pré-aprovados pelo DADETUR (Deparamento de Desenvolvimento do Turismo), 

órgão da Secretaria de Estado de Turismo e Viagens foram de melhorias na 

Prainha Municipal (esgoto) e asfalto na frente do Hot Planet. A pandemia 

contingenciou os recursos, não puderam ser conveniados e atualmente a 

Secretaria, sob aprovação do COMTUR, decidiu pleitear os recursos disponiveis 

para aplicação no calçadão no centro da cidade. Retomando a condução, o 

presidente José Bassetto Junior leu e explicou sobre a lista dos equipamentos 

Parque da Fazenda, Parque Ecológico Baguaçu, Parque Municipal (ex-

Zoológico), Centro Cultural, Prainha de Araçatuba, portais nas entradas da 

cidade, praças temáticas nos bairros, fazendinha no Sitio Escola, Vila Boêmia, 

Estrutura náutica, Trem turístico cultura, Acampanhamento Turístico para 

motorhomes, Ciclovias urbanas e rurais, Cidade da Criança, consultando os 

presentes sobre novas sugestões e ordem de prioridade para solicitação de 

recursos. O secretário Fabiano Souza fez esclarecimentos sobre tais melhorias, 

necessárias para o desenvolvimento do turismo. Retomando a palavra, Nelson 

Eduardo renovou a informação de que quaisquer investimentos nessa área 

passarão pela avaliação do COMTUR, que é o responsável legal pela aprovação 

dos recursos, sem a qual nem há andamento na solicitação. Vários comentários 

sobre a atividade de turismo na cidade, mencionando o Parque Ecológico 

Baguaçu, o Centro Cultural, o Parque da Fazenda, Parque Municipal e firmando 

que a proposta aqui nesta reunião é inserir com clareza o papel do COMTUR 

nas decisões do município sobre o turismo, inclusive estabelecendo o diferencial 

de equipamentos de lazer para a população com os mesmos para atração a 

turistas e que é o COMTUR que encaminha o direcionamento para as ações de 

turismo. Citou que todos os dados sobre atrativos e atuação da Secretaria de 

Turismo estão disponíveis diariamente. O presidente concluiu este item 

propondo atenção de todos para sugestões a respeito de solicitação de recursos, 

dentro do prazo até novembro deste ano. Quanto ao item II.5, sobre 

COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS TEMÁTICAS E GRUPOS DE TRABALHO 

(COMISSÕES), o presidente explicou que o objetivo é alinhar os Conselheiros e 

convidados conforme suas afinidades pessoais e profissionais em cada Câmara, 

podendo participar de mais de uma. Como é necessário tempo para essas 

preferências, informa que providenciará sugestão a respeito para a próxima 

reunião. Quanto ao item II.6, ressaltou que aprovadas as Câmaras foi necessário 

alterar o conteúdo do Regimento Interno, ja encaminhado a todos e que agora é 

necessário corrigir ou aprovar o mesmo. Esclarecido que somente os 

Conselheiros Titulares ou Suplentes, nas ausencias destes, é que votam pela 
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aprovação ou rejeição. Feito o esclarecimento, o presidente colocou o texto 

alterado em votação e recebeu aprovação unânime. Ainda sobre o tema 

Câmaras Temáticas, o Conselheiro João Mario Geraldo Passanezi, 

representante da Associação dos Produtores Rurais, alertou quanto a não ter 

sido proposta uma Câmara Temática para tratar de Eventos e como considera 

que este é o ponto forte da cidade, produziu vários comentários e 

esclarecimentos. Muito oportuna a abordagem a conclusão foi a de que seja 

criada uma Câmara Temática para tratar de Eventos Turísticos a ser apreciada 

juntamente com as demais na próxima reunião. Seguindo a reunião, o presidente 

iniciou o espaço do (III) EXPEDIENTE – Comunicações / Leitura de Documentos 

com leitura de ofício encaminhado pela Região Turística Tietê Vivo convidando 

o COMTUR para sua reunião em Buritama no próximo dia 26 de agosto. 

Estendeu o convite aos presentes e comentou do seu desejo pessoal de 

comparecer aos esforços dos demais municípios integrantes da RT para 

formalização da Instância de Governança Regional e desenvolver o turismo em 

toda a região. Nelson Eduardo fez esclarecimentos a respeito, aproveitou e 

explicou sobre a participação da RT pela primeira vez na maior feira da Industria 

Turistica reunindo-se com agencias operadoras de turismo e de turismo 

receptivo. O presidente Bassetto confirmou a próxima reunião no dia 09 de 

setembro vindouro, às 09h00, cujo edital será enviado a todos. Passou a palavra 

ao anfitrião do evento, o síndico do condomínio Resorte Tietê Residence, que 

trouxe esclarecimentos detalhados sobre a nova administração e funcionamento 

do local, convidando a todos para estarem  no resort sempre que puderem. 

Também comentou sobre locação de apartamentos e imóveis ainda à venda. 

São 100 apartamentos e 04 suites duplas, comentou que os preços de 

hospedagem são muito atraentes, com cerca de 46 unidades de hospedagem 

disponíveis. Também o maitre Magué foi solicitado pelo presidente a se 

apresentar, o que fêz com poucas palavras, mas renovando o convite aos 

presentes para virem ao restaurante e apreciarem os vários pratos que oferece. 

A pedido do Speed Park, usou da palavra a convidada Tamires ......trazendo o 

incômodo de encontrar dissonância entre a atração de eventos que fazem no 

kartódromo com a postura dos meios de hospedagem que aumentam muito seus 

preços quando há lotação exatamente por consequencia dos eventos que 

promovem. Mencionou o campeonato brasileiro que trouxe 470 pilotos e 

manifesta preocupação com a etapa mundial a se realizar em dezembro e que 

trará pela primeira vez pilotos internacionais e celebridades ao Brasil, 

exatamente ao interior de São Paulo, em esforço “astronômico” de 

convencimento, logística, ajustes e no entanto nosso local não se prepara 

adequadamente para receber movimentos de crescimento do turismo. É preciso 

equilibrar o comportamento do trade turístico, dos agentes operadores e da 

população, porque não haverá retorno, muitos turistas mesmo, aos milhares 

virão tanto ao kartódromo quanto ao recinto da ABQM. O presidente Bassetto se 

manifestou a respeito, considerou uma carta do COMTUR, uma ação efetiva para 

esses ajustes e quer retornar a esse assunto. A última fala do encontro foi pelo 

gerente regional do SENAC, Luiz Antonio de Lima, que anunciou e convidou a 

todos para o 1º. Forum Regional de Turismo a se realizar no próximo dia 16, 
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segunda-feira, com palestrantes renomados e experientes no Turismo.Informou 

a todos que o SENAC está em pleno planejamento dos cursos de capacitação a 

serem oferecidos no próximo ano e gostaria muito de contar com sugestões e 

indicações do COMTUR para alicerçar o desenvolvimento do turismo na região. 

A reunião foi concluída com os slides mostrando o Curso de Curadoria para 

Grupos de Artesanato, Formalização de Artesãos, Fórum Regional do Turismo, 

Ciclo Turismo e seus avanços no interior de São Paulo, eventos deste mês. O 

presidente encerrou o encontro renovando o convite para a próxima reunião, no 

dia 09 de setembro, a partir das 08h30 no SENAC.  

 

 

José Antônio Bassetto Junior–Presidente 

 

Fabiano de Massenas Souza – Diretor Secretário 

 

 

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


