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CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

ARAÇATUBA(COMTUR) 

DecretoMunicipal20.579de11/03/2019 

 

 

ATA 26 – REUNIÃO ORDINÁRIA04/21: aos 09 dias de setembro de dois mil e 

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

Araçatuba para a 26ª reunião ordinária, presencial, com transmissão ao vivo via 

Youtube, mantendo a 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: Abílio Aparecido Peres Junior, Adilson José Galdino de 

Araújo, Aleilson Moreira Sales, Alex de Paula Castilho, Cláudio Mianutti Junior, 

José Antônio Bassetto Junior, Leandro Vieira de Carvalho, Marlene Beldinanzi 

Kato, Miriam Pereira dos Santos, Natália Camila Ramos de Campos, Nelson 

Eduardo Pereira da Costa, totalizando no início da reunião 11 (onze) 

Conselheiros presentes, sob a coordenação do Presidente paraaseguintepauta: 

Acolhida  

Verificação de quórum – Saudação do anfitrião (LUIZ ANTONIO DE LIMA -  (SENAC) 

I. Leitura, se necessário, discussões e aprovação da ata da reunião  anterior 
II. PAUTA DA REUNIÃO 

II.1 – INFORMAÇÕES INÉDITAS SOBRE O NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO 

II.2 – INSTITUIÇÃO E INÍCIO DE ATIVIDADES DAS CÂMARAS TEMÁTICAS 

II.3 – ENCONTRO TEMÁTICO PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO 

III. EXPEDIENTE – Comunicações / Leitura de Documentos  

III.1 – WORKSHOP DE CONSTRUÇÃO DE AÇÕES COLETIVAS PARA AÇÕES DO TURISMO 

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

IV.1 – Palavra Livre aos Conselheiros e Convidados, mediantes inscrições 

IV.2 - Respostas a esclarecimentos solicitados  

·       A reunião será exclusivamente presencial. 

A quarta reunião do COMTUR realizada no presente biênio, 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 SENAC, unidade em Araçatuba na avenida João Arruda Brasil, 500, 

bairro São Joaquim 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 de novos 

Convidados, voluntários para colaborar com o desenvolvimento do turismo na 

cidade e região e que atenderam ao convite do Presidente também mencionando 

e agradecendo a presença do gerente geral do SENAC, Luiz Antonio de Lima, 

conselheiro convidado e que participa ativamente das reuniões do Conselho, a 

quem convidou para sua saudação aos participantes. Com a palavra, Luiz 

Antonio cumprimentou a todos, falou sobre o SENAC, convidou os conselheiros 

a um “tour” consigo ao final da reunião, anunciou grande oferta de cursos 

gratuitos e de baixo investimento para 2022, comentou sobre o desafio que a 
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instituição local vivencia quanto à divulgação e atração do publico para suas 

instalações, finalizou explicando sobre os espaços criados para reuniões das 

Câmaras Temáticas e se colocou à disposição. Iniciando a condução dos 

trabalhos, o presidente José Antônio Bassetto Junior  saudou a todos eprojetou 

a pauta da reunião, esclareceu a intenção de cada item, detendo-se no 

detalhamento das intenções com a criação das CTs (Câmaras Temáticas), as 

quais iniciarão hoje suas atividades. Explicou sobre a escolha voluntária de cada 

conselheiro e convidado para os temas de sua maior afinidade, admitindo desde 

já que suas expectativas são de pleno funcionamento e grandes resultados com 

a sequencia das reuniões, pois que se trata de uma inovação no COMTUR e 

tempo é necessário para amadurecer sua atuação. Propôs a dispensa da leitura 

da ata porquanto tenha sido enviada antecipadamente a todos, a qual colocou 

em votação e foi aprovada por unanimidade.Apresentou o consultor em turismo, 

sr. Carlos Alberto Leal, proprietário da empresa contratada para a revisão do 

Plano Diretor de Turismo de Araçatuba, explicando que haverá realização de 

uma reunião exclusiva sobre o assunto e sob sua coordenação. Em seguida, 

pediu a todos que completassem suas votações no concurso do premio Top 

Destinos Turísticos e encaminhassem o link para seus contatos, em esforço 

imediato para colaborar na votação a fim de aumentar as chances do município. 

Em seguida, comunicou ter solicitado á Secretaria de Turismo trazer informações 
sobre o projeto do novo terminal rodoviário, imediatamente aceito pelo 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 ConselhoINFORMAÇÕES 

INÉDITAS SOBRE O NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO.O Secretário Mazzei iniciou 
explicando sobre a PMI – Proposta de Manifestação de Interesse, passo inicial para 
se outorgar uma concessão pública cuja empresa vencedora foi a GeoBrasilis, a qual 
apresentou o estudo de viabilidade técnica, econômica, financeira e modelagem 
jurídica para  subsidiar a concessão para exploração da nova rodoviária. Explicou 
que este estudo já foi apresentado aos Vereadores, aos Secretários Municipais e 
outras autoridades e que os próximos passos serão para finalizar o processo. Com 
suporte de slides explanou sobre comparação entre revitalizar (retrofit) a rodoviária 
atual e conceder a exploração de uma nova, com pagamento de outorga e 
construção do terminal em área institucional da Prefeitura. Apresentou as 
especialidades da empresa GeoBrasilis, com 235 projetos realizados, mais de 140 
clientes públicos e privados, expertise que confere segurança no apoio à concessão, 
além de que este trabalhao não custou um único centavo ao município, pois a 
remuneração da empresa virá da vencedora da licitação que outorgará a concessão. 
Demonstrou detalhes da operação da atual rodoviária e as perspectivas em relação 
ao novo projeto, firmando as vantagens de exploração por conta da iniciativa privada, 
inclusive para a arrecadação municipal. Mostrou que 89.054 passageiros com origem 
e destino fora do estado embarcaram e desembarcaram na atual rodoviária e que 
360.552 do estado embarcaram e desembarcaram, sendo da capital 90.999 
representando 25,20% do movimento. De 2015 a 2019 esse movimento cresceu na 
ordem de 14,00%. Mostrou que a despesa em 2019 foi de R$ 764,281,00 e a Receita 
(com taxa de embarque e locações de espaços) foi de R$ 108.686,00 arrecadando 
apenas 18,2% da receita potencial por conta do impacto relativo às isenções de 
cobrança nas taxas de embarque. Trouxe macro diagnósticos esclarecendo as 
dificuldades para atender às necessidades e demandas dos passageiros. Os 
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desafios para a nova instalação consistiam em dispor de terreno publico com area 
superior a 14.000m2, proximidade com eixos rodoviários, disponibilidade de 
infraestrutura e conexão com linhas urbanas. Mostrou nos slides as áreas 
examinadas pela empresa contratada e apontou a de melhor condição, local onde 
deverá ser edificado o novo terminal, localizada próxima à avenida Etelvino 
Guimarães e rodovia Eliezer Montenegro Magalhães.O Secretário informou que o 
projeto prevê 30 anos para a concessão, com outorga de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais), recolhimento de 5,0% de ISSQN. Reforçou as comparações mostrando 
projeto para revitalização da atual rodoviária que resulta em indicadores que não 
validam economicamente essa opção. Mostrou o projeto da nova rodoviária, 
destacando com veemencia que se trata de um estudo a ser examinado em 
audiência pública e submetido à aprovação do Poder Legislativo. Finalizando esta 
apresentação, demonstrou os indicadores que validam o projeto para a nova 
instalação, destacando que os ganhos para a municipalidade em 30 anos será de R$ 
17.384.664,00 (dezessete milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e 
sessenta e quatro reais). A sequencia será iniciar a audiencia publica, votar e publicar 
lei autorizativa e publicar o edital. Encerrada sua apresentação, o secretário Mazzei 
agradeceu a todos fazendo referência ao consultor Carlos Leal que vem conduzindo 
excelente trabalho na revisão do PDTUR. Ao sair, ainda comentou que o pleito para 
revitalizar parcialmente o calçadão foi aprovado e agora e dar sequencia ao projeto 
e firmar o convênio, recurso que somente é possivel pela qualificação MIT do 
município.Retomando a palavra, o Presidente anunciou a instituição das Câmaras 
Temáticas, pedindo ao diretor Secretário Fabiano Massenas Souza fazer a leitura da 
Resolução respectiva (01/21), criando as Câmaras Temáticas do Turismo Rural, 
Cicloturismo e Aventura, Turismo Náutico e Pesca, Turismo Ambiental, Esportes, 
Lazer e Ecoturismo, Turismo Social, Cultural e Religioso, Turismo de Alimentação, 
Compras e Meios de Hospedagem, Turismo de Viagens, Transportes e Roteiros 
Turísticos e Turismo de Eventos Locais e Regionais. O diretor secretário também fez 
a leitura das caracteristicas e propósitos de cada CT, texto do Regimento Interno. 
Continuando, o Presidente pediu a Nelson Eduardo conduzir a distribuição dos 
trabalhos das CTs. Na incumbência, o conselheiro propôs inverter a pauta e ouvir 
imediatamente o consultor Carlos Leal que assumiu o microfone, cumprimentou a 
todos, fez sua auto apresentação e trouxe suas observações sobre turismo e as 
atividades que vem conduzindo junto à Secretaria Municipal de Turismo. Comentou 
sobre seu trabalho em Barretos, que deverá ser elevada à Estância Turística, afirmou 
ser mais fácil o trabalho quando o município tem COMTUR atuante, com pessoas 
responsáveis e engajadas, informou sobre pesquisa de demanda real que será 
realizada, os Encontros Temáticos que serão realizados para ouvir diversos 
segmentos da cidade, ocasião em que assimila as forças, fraquezas, oportunidades 
e ameaças ao desenvolvimento do turismo segundo o sentimento, conhecimento e 
opinião das pessoas, detalhou as várias ações seguintes que subsidiarão a 
construção do novo plano diretor do turismo para Araçatuba. Reassumindo a palavra, 
Nelson Eduardo pediu a Luiz Antonio detalhar os espaços reservados às reuniões 
individuais das CTs, em seguida todos se dirigiram aos seus locais, sendo suspensa 
a reunião do Plenário para reiniciar quando todos regresssarem, o que aconteceu 35 
minutos depois. Tomando a palavra e a condução da reunião o Presidente citou sua 
presença em todas, fez comentários sobre essa primeira reunião para composição 
das CTs e sugeriu às mesmas convidar conhecidos colaborativos que queiram 
contribuir com as atividades, sendo necessário somente a formalização via convite 
pelo Presidente. Consultou o Plenário sobre eventuais comentários dos conselheiros 
e convidados. A pedido do Presidente, o conselheiro Nelson Eduardo detalhou como 
serão os Encontros Temáticos com a consultoria, citando os diversos segmentos 
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convidados e reafirmando que haverá o mesmo encontro com o COMTUR, em 
reunião dedicada a esta finalidade. Retomando a condução, o Presidente informou 
que o atual Vice Presidente João Benedito da Silva Filho por dificuldade pessoal de 
tempo renunciou ao cargo e para substitui-lo indica o conselheiro Nelson Eduardo 
Pereira da Costa, consultando a todos sobre a mesma e pedindo sua aprovação. 
Aclamado por unanimidade dos presentes, o conselheiro pediu a palavra para 
agradecer a confiança e informar a presença do sr. Marcio, gerente do SICOOB, 
representando a diretoria. Proximamente a Cooperativa apresentará plano de 
financiamento de baixo custo para apoio às atividades do turismo. Na sequencia, 
usou da palavra a representante do SEBRAE, Solange Cristina M. T. Moretti, 
manifestando-se feliz por participar do COMTUR, constatando a dinâmica atual e 
reafirmando a disposição e disponibilidade de sua instituição para todas as atividades 
possíveis em apoio ao turismo. Explicando sobre o Workshop para construção de ações 
coletivas reforça a participação desse programa com a FIA/USP e se coloca pronta para 
mais esta jornada. Também o gerente do SICOOB tomou a palavra, se auto apresentou e 
trouxe dados sobre a Cooperativa, expressando sua vontade e recursos para caminhar junto 
ao desenvolvimento econômico da região, agora também com foco no turismo. Na sequencia 
o diretor secretário Fabiano Massenas Souza informa que todas as reuniões serão 
presenciais e convoca a todos para propagar as boas notícias de que o COMTUR tem tido 
conhecimento, bem como de suas atividades, pois isso traz otimismo e renova a vontade de 
colaborar. O presidente encerrou o encontro renovando o convite para a próxima reunião, 
no dia 14 de outubro, em local a ser definido. 

 

José Antônio Bassetto Junior–Presidente 

 

Fabiano de Massenas Souza – Diretor Secretário 

 

 

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


