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CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

ARAÇATUBA (COMTUR) 

Decreto Municipal 20.579 de 11/03/2019 

 

 

ATA 28 – REUNIÃO ORDINÁRIA 06/21: 

Aos 17 dias de novembrode dois mil e vinte e um, reuniu-se a partir das 08h30 o  

Conselho Municipal de Turismo de Araçatuba para a 28ª 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, André Luis Albino, Adilson José Galdino de 

Araújo, Alex de Paula Castilho, Miriam Pereira dos Santos, Orbílio Flávio 

Lamônica, Natália Camila Ramos Campos, Abílio Apareciso  Peres Junior, 

Cláudia Karine da Costa Lang, Cláudio Mianutti Junior, Leandro Vieira de 

Carvalho, Luiz Henrique Inignes de Carvalho, Vinicius Alves Ramos, Adilson 

José Galdino de Araújo, e convidados Marcelo Mazzei, Cristian A. R. Antunes, 

Edicarlos Rodigues, Francisco A. RodriguesKarla de Almeida Marques, Luana 

Clineia Isidoro Leite, Solange Cristina Monteiro Moretti, Samia Borges, Carlos 

Leal sob a coordenação do Presidente paraaseguintepauta: 

 
A sextareunião do COMTUR realizada no presente biênio, aconteceu na sede da 

Secretaria Municipal de Turismoe tratou dos assuntos previstos na pauta de 

convocação, 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 transmissão ao vivo no canal Youtube. Iniciada a reunião, o Presidente 
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propôs a dispensa de leitura das atas das duas reuniões anteriores, uma vez 

que não houve sugestões de alterações no envio antecipado, proposta aprovada  

 

por todos os conselheiros. Na sequencia pediu ao vice-presidente explicações 

sobre o formato desta reunião, convocada para o objetivo específico de realizar 

o Encontro Temático visando a atualização do Plano Diretor de Turismo de 

Araçatuba. Concluidos os esclarecimentos, o Presidente solicitou ao consultor 

contratado pela Secretaria Municipal de Turismo, sr. Carlos Alberto Rodrigues 

Leal assumir a condução dos trabalhos, o qual iniciou com informações sobre 

Turismo, explicou como seriam as atividades do dia, organizou-se e lançou 

perguntas cujas respostas subsidiarão o Plano Diretor, a seu encargo para 

redação e apresentação. Explicou que após a primeira versão o texto será 

colocado em audiência pública e posteriormente submetido como projeto de lei à 

Câmara de Vereadores. Essa atividade de coleta das sugestões e opiniões uma 

hora e meia e se encontra gravada e disponível no canal Youtube da Secretaria 

Municipal de Turismo. Retomando a condução, o Presidente seguiu com os 

assuntos programados convidando o Coordenador da Câmara Temática 06, 

Francisco Rodrigues, para apresentação de sua proposta de criação de passeio 

turístico ao qual denominou Caminhos da Natureza e trouxe visita ao Parque 

Ecológico Baguaçu – PEBA, opções de almoço nos restaurantes Bola Sete, Vila 

Grill, visita  e permanência no Hot Planet Thermas Park e jantar no restaurante 

Quintal do Marchetti. Ainda no espaço da CT 06, a guia de turismo Karla 

Marques, membro da Câmara, sugeriu o roteiro a seguir, voltado para turistas, 

excursionistas e moradores com crianças, iniciando pelo 1 - Shopping Praça 

Nova. Seguem-se as palavras da Karla: “você encontra um espaço kids e de 

aventura tanto para os pequenos quanto para os  adolescentes. Aberto das 

10:00 às 22:00h de segunda à sábado, domingo e feriados tem horário 

especial.2. Speedpark ou kartódromo entre Araçatuba e Birigui está aberto de 

quarta a sexta-feira, das 18h às 21:00, sábado das 9h às 22:30 e domingo das 

9h às 21:00h. O Speed Park possui ambientes temáticos para todas as idades. 

Sua infraestrutura foi desenvolvida para que todos da família tenha opções de 

lazer, aventura, conforto e segurança. 3. Hotplanet parque aquático e termal tem 

infraestrutura desenvolvida para o lazer de todos da família, natureza, 

brincadeira, gastronomia tudo a disposição do turista. Aberto geralmente de 

sábado e domingo das 9h às 18:00. Todos os atrativos citados acima são pagos. 

4. Praça Getúlio Vargas é um dos locais mais badalados de araçatuba, 

aconchegante na Praça você encontrar atividades para diversos públicos. Nas 

mediações da praça tem muitas opções gastronômicas no período noturno. 

Durante o dia a praça é tomada pelos jovem e praticam vôlei, basquete, jogam 

bola, fazem aula de patins e praticam o mesmo em torno da praça; entre outras 

atividades esportivas. Aberta 24h ao público 5. Parque da juventude ou skate 

Park local onde os adolescentes se encontram para praticar atividade esportiva 

do skate, bike e patins fazendo manobras na pistinha apelido dado 

carinhosamente pelos frequentadores. Passam a tarde tomando terere com 

alguns familiares. Os menores também têm espaço lá porém é preciso cada 

responsável se atentar aos cuidados com os mesmos. Pois sempre é bem 
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movimentada. Aberta 24h. ONDE LEVAR AS CRIANÇA PARA COMEREM. Em 

Araçatuba o que não falta é opções de gastronomia desde a mais requintada a 

simples. Temos diversas opções de Food Parks como por exemplo Joaquins e 

Araçá Food Park no mesmo espaço geralmente tem espaço kids com  

brinquedos infláveis, um lugar muito procurado é também a Praça do paraíso 

localizada em frente à igreja imaculado coração de Maria, na Praça tem várias 

opções para comer e tem um playground também onde as crianças podem 

brincar. Geralmente funciona até as 1h da manhã de acordo com movimento, 

mesmo o espaço sendo público.  O que não falta são opções de lazer, aventura 

e gastronomia em Araçatuba, só precisamos ter um olhar carinhoso pela cidade 

e com organização e planejamento colocarmos em prática as intenções de 

melhorar e revitalizar  da nossa cidade”.Ato continuo,o Presidente do COMTUR 

solicitou a intervenção da SETUR para atualizar informações sobre o Mapa 

Turístico de Araçatuba, sobre o andamento da campanha buscando o troféu Top 

Destinos Turísticos e sobre convenio com o DADTUR para intervenção no 

Calçadão da cidade, devidamente atendido e cujo detalhamento se encontra 

disponível na gravação da reunião armazenada no canal Youtube da Secretaria. 

Em seguida solicitou sugestões para o local da proxima reunião, bem como 

avaliar a data de 16 de dezembro. Obteve unanimidade dos presentes para 

antecipar a reunião para o dia 09 de dezembro, quinta-feira, a se realizar no 

Botânico Hotel Fazenda, caso o mesmo aceite receber os conselheiros e 

convidados. Antes do encerramento, o consultor Carlos Leal pediu a palavra 

para cumprimentar o colegiado, que reputou muito participativo e destacou o 

esforço da CT 06, elogiando o trabalho apresentado e conclamando os 

conselheiros e convidados a compreenderem que Turismo se realiza pela ação 

proativa da iniciativa privada, com apoio do Poder Público e que o “trade 

turistico” como um todo aceite que não pode depender da Prefeitura ou do 

Governo para desenvolver suas próprias atividades. Diz que há muito a se fazer 

em Araçatuba, que dispõe de boa estrutura para oferecer bons produtos 

turísticos e afirma que o município está no caminho certo. Ao encerrar, o 

Presidente José A. Bassetto Junior ratificou a fala do consultor e solicitou à 

Secretaria redigir ofício propondo às entidades cujos representantes tem pouca 

ou nenhuma presença nas reuniões e nas atividades do COMTUR que 

substituam seus indicados, porquanto as ausencias não cumprem o objetivo do 

Conselho de fomentar o desenvolvimento do turismo no município de Araçatuba.  

Parabenizou e agradeceu a atenção de todos, encerrando o encontro e renovando 

o convite para a próxima reunião, no dia 09 de dezembro, no local escolhido, a ser 

oportunamente confirmado.  

 

José Antônio Bassetto Junior–Presidente 

Fabiano de Massenas Souza – Diretor Secretário 

 

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


