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CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

ARAÇATUBA(COMTUR) 

DecretoMunicipal20.579de11/03/2019 

 

 

ATA 27 – REUNIÃO ORDINÁRIA 05/21: aos 14 dias de outubro de dois mil e 

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

Araçatuba para a 27ª 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: José Bassetto Junior, Nelson Eduardo Pereira da Costa, 

Carlos Eduardo dos Santos Nascimento, André Luis Albino, Fabiano de 

Massenas Souza, Adilson José Galdino de Araújo, Aleilson Moreira Sales, Alex 

de Paula Castilho, Camila Malagoli Silva, Cláudia Aparecida Amorim Colli, 

Cláudio Mianutti Junior, Geraldo dos Reis, José Antônio Bassetto Junior, Leandro 

Vieira de Carvalho, Luiz Henrique Inignes Divieso, Marlene Beldinanzi Kato, 

Miriam Pereira dos Santos, Orbílio Flávio Lamônica sob a coordenação do 

Presidente para a seguinte pauta: 

CONTROLE DE TEMPO PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA 05 - 14 de outubro de 2021 - COMTUR 

Acolhida  

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

 Saudação e apresentação do anfitrião (SIRAN) 

II. PAUTA DA REUNIÃO 

II.1 – REUNIÕES DAS CÂMARAS TEMÁTICAS 

II.2 – COMUNICAÇÃO EVENTO LOCAL BUTECO LEGAL E REGIONAL SABORES DI 
BUTECO 

II.2 – APRESENTAÇÃO DA ABQM 

III. EXPEDIENTE – Comunicações / Leitura de Documentos  

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

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

IV.2 - Respostas a esclarecimentos solicitados  

•       A reunião será exclusivamente presencial. 

A quinta 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 no auditório 

do SIRAN – Sindicato Rural da Alta Noroeste 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 e da apresentação quanto à  
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transmissão ao vivo no canal Youtube. Iniciada a reunião, o Presidente saudou 

e agradeceu ao anfitrião e convocou os conselheiros e convidados para imediata 

votação na campanha da SETUR para escolha do premio Top Destinos 

Turísticos, no qual concorre em nove categorias. Concluida a votação através do 

link dos organizadores, pediu a todos compartilharem o mesmo com todos seus 

contatos e continuarem se esforçando para obter mais votos para Araçatuba. 

Pediu à SETUR informações sobre o estagio da votação. Em sequencia 

comunicou ausencia da ata da reunião anterior para deliberações e aprovação 

porquanto a mesma não foi redigida a tempo de enviar com antecedência, se 

comprometendo no entanto ao envio antes da próxima reunião. Seguindo para o 

item seguinte da pauta, convidou o presidente do SIRAN, sr. Fabio Brancato para 

sua saudação e apresentação da entidade ao COMTUR, passando-lhe a palavra 

que o mesmo utilizou por aproximadamente trinta minutos trazendo a história do 

Sindicato, a vocação de seus fundadores e sócios, a conquista da área do 

Parque da Fazenda, a parceria com ABQM – Associação Brasileira dos criadores 

de cavalos Quarto de Milha, fato que transformou a movimentação no espaço do 

recinto Clibas de Almeida Prado, relatou as naturais dificuldades superadas pela 

instituição. Produziu otimismo no plenário ao indicar as atividades presentes e 

futuras do SIRAN que estabeleceu como estratégia a utilização do seu espaço 

para a realização de eventos multiplos, para todas as áreas da cultura, economia, 

turismo, esportes, etc a fim de colocar o local como centro de eventos do 

município, oportunidade em que mencionou dezenas de realizações antes de 

findar o ano, inclusive com show artístico da dupla Bruno e Marrone, muito 

conhecida da região e do Brasil. Mencionou novos projetos, plantação de 

árvores, reorganização do espaço e respondeu a várias perguntas dos 

presentes. Finalizando sob aplausos, agradeceu a todos e colocou o Sindicato à 

disposição do Conselho. No próximo item da pauta, o conselheiro Nelson 

Eduardo informou sobre a realização do evento local Buteco Legal em sua 

décima edição e detalhou a primeira realização, envolvendo os municípios da 

Região Turística Tietê Vivo, do evento Sabores di Buteco, que deverá escolher 

em fevereiro do próximo ano os três melhores pratos da região. As CÂMARAS 

TEMÁTICAS se reuniram por aproximadamente trinta minutos para ratificar seus 

membros e coordenação, bem como informando em qual periodicidade e horário 

se reunirão e a data de seu primeiro encontro. Superada esta fase, o Presidente 

do COMTUR convidou o representante da ABQM para apresentação da 

entidade. Apresentando-se, o Gerente de Bem Estar Animal e Sustentabilidade 

da associação, médico veterinário dr. Orlando C. Silva Filho trouxe informações 

sobre a história, a cultura equestre, comentou sobre o turismo rural, as atividades 

antes de se instalar em Araçatuba, os benefícios investidos no recinto e próximos 

projetos, a constatação do sucesso em sua primeira edição no município no ano 

2019, relatou as competições seguintes, revelou numeros de cavalos quarto de 

milha cadastrados e monitoras, de associados e de frequentadores nos eventos, 

volume de movimentação que surpreendeu a vários conselheiros e convidados. 

Respondeu a várias perguntas e finalizou manifestando-se muito satisfeito pela 

acolhida de Araçatuba e apoio que a entidade recebe, afirmando sua certeza de 

que a cada evento os resultados serão ainda melhores. Finalizou sua fala sob 
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aplausos dos participantes e agradecimentos do Presidente em nome do 

COMTUR. Em seguida, o Presidente convidou o Secretário Municipal de Turismo 

e do Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho à apresentação das 

novidades sempre solicitadas em cada reunião. Assumindo, o prof. Marcelo 

Mazzei renovou agradecimentos às participações do Presidente do SIRAN e do 

representante da ABQM, falou sobre sua edição em 2019, comentando sobre 

aproximadamente 120.000 pessoas no recinto nos dias das competições, a 

“paisagem texana” naquele evento e a importância de Araçatuba ser reconhecida 

além de capital do boi gordo também como capital do cavalo quarto de milha. 

Mencionou sobre o turismo rural e sua força como atividade econômica. 

Reafirmou que há novo trabalho na área do turismo, pedindo o apoio de todos, 

a boa vontade do Poder Público e a disposição da iniciativa privada para realizar 

as estratégias colocadas para desenvolver nosso turismo. A atividade focada 

com estratégia e metas está realmente começando agora pois há foco e 

determinação. Citou sobre viagem à capital tratando com o presidente Rossitto 

da ABQM, acompanhado de sua assessora Karina Poschen Bianco e do 

assessor de imprensa Jean Phillippe Vasconcelos.  Contou detalhes sobre a 

reunião e várias sugestões que propõem a Araçatuba, como utilizar o recinto 

para atividades 24 horas, mais construções, a educação equestre e terapias 

voltadas à pessoas com deficiência. Disse sentir que a presença da ABQM em 

Araçatuba é para sempre. Relatou a visita na STV – Secretaria de Estado do 

Turismo e Viagens, onde entre outras informações detalhou a grandiosidade dos 

eventos da ABQM, resultando em convite e organização de um encontro regional 

envolvendo o Coordenador Estadual do Turismo e o Presidente da AMITESP 

para conhecerem a região e falar com os municípios, cuja reunião deveria 

acontecer agora durante a realização das competições, infelizmente adiado por 

conta da Exposição da ABAV – Associação Brasileira das Agências de Viagens 

em Fortaleza, onde eles têm de estar, gerando conflito de agenda. Continuando 

seu relato, mencionou sobre ações para reunir projetos e buscar recursos 

inclusive no Ministério do Turismo, fonte de investimentos vultosos. Relatou 

também a visita feita à AMITESP – Associação dos Municípios de Interesse 

Turístico de São Paulo, onde a recepção foi pelos Executivos e todo o corpo 

técnico, mais tarde também com a presença do vice-presidente e da 

representante da APM – Associação Paulista de Municípios e da CNM – 

Confederação Naconal dos Municípios, em reunião extraordinariamente positiva, 

pois todos se mostravam curiosos e apoiadores dessa movimentação presente 

em Araçatuba em favor do turismo. Abordou o fato da arrecadação relativa ao 

ICMS impressionar por seus resultados que mostram o dinamismo da economia 

araçatubens, citando especificamente que o ICMS gerado localmente resultou 

em 190 milhões de reais no ano 2019, subindo para 240 milhões de reais em 

2020, ano de pandemia e em 2021, até agosto, já superava 300 milhões de reais. 

Esse numeros indicam a pujança do município e apontam para o 

desenvolvimento que estamos vivendo, fortalecendo o otimismo. O Secretário 

concluiu sua fala informando que o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Econômico se reunirá ainda hoje para apreciar e decidir sobre concessão de 

áreas publicas para empresas gerarem emprego e renda, mencionando 



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

nominalmente algumas, totalizando na pauta mais de duas dezenas de análises. 

Agradeceu a atenção de todos e despediu-se colocando as Secretarias pelas 

quais responde à disposição do COMTUR. Retomando a condução, o Presidente 

do Conselho encerrou o encontro renovando o convite para a próxima reunião, no dia 

11 de novembro, em local a ser definido. 

 

José Antônio Bassetto Junior–Presidente 

 

Fabiano de Massenas Souza – Diretor Secretário 

 

 

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


