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ATA 29 – REUNIÃO ORDINÁRIA07/21

Aos 09 dias de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniu-se a partir das 08h30 o

Conselho Municipal de Turismo de Araçatuba para a 29ª 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, 1° ten PM André Luiz Tropaldi, Aleilson Moreira

Sales, Alex Castilho de Paula, Cláudia Karine da Costa Lang, Cláudio Mianutti

Junior, Geraldo dos Reis, Orbílio Flávio Lamônica, Wilson Marinho da Cruz e

convidados: Marcelo Mazzei, Afonso Palomares, Cristian A. R. Antunes, Flávia

Evaristo, Francisco A. Rodrigues, Gustavo Marcheti, Karla de Almeida Marques,

Liliana Ribeiro de Carvalho, Luana Leite, Luís Antonio de Lima, Marcio Celestino,

Paulo Daré, Samia Borges dos Santos, Solange Moretti, Tiago Reis, Allan Magno e

Luiz Henrique Santos sob a coordenação do Presidente para a seguinte pauta:

A sétima reunião do COMTUR realizada no presente biênio, aconteceu em salao
do Araçatuba Plaza Hotel e 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 propôs a
dispensa de leitura da ata da reunião anterior, uma vez que não houve sugestões
de alterações no texto, proposta aprovada por unanimidade por todos os
conselheiros. Na sequencia convidou o sr. Aleilson Moreira Sales, gerente do local
anfitrião para suas palavras de saudação. Ato contínuo seguiu a pauta
(Apresentação do empreendimento Hot Planet Themas Park)convidando o Sr.
Alaor Junior para sua apresentação, o que fez trazendo aos conselheiros o portfolio
da equipe atualmente coordenando a operação do atrativo turístico e plantas em
perspectivas das novas obras que serão implementadas no local, demonstrando
grandiosidade no projeto e afirmando que o Hot Planet Thermas Park será
responsável pela grande evolução turística que o município viverá, tal como
aconteceu nos vários projetos de que participou, tomando como referencia o
município de Olímpia. No item seguinte (Relatório/apresentação Câmara
Temática de Viagens, Transportes e Roteiros Turísticos) usou a palavra o sr.
Cristian Antunes, membro da CT 06 que apresentou a idéia inicial da elaboração de
roteiro de compras, considerando os shoppings, calçadão e camelódromo,
informando que a CT buscará as informações necessárias relativas à quantidade
de lojas, perfil das ofertas, locais para estacionamento de vans e onibus, condições
da área azul, capacitação de camelôs, atendentes e lojistas, locais para descanso
dos motoristas, pretendendo incluir os corredores comerciais na proposta para
ampliar as alternativas além dos centros atuais de compras.Seguindo, o presidente
solicitou ao sr. Nelson Eduardo esclarecer o item seguinte da pauta (Apresentação
da SETUR sobre a Oficina Técnica do Ministério do Turismo), o qual se utilizou
de slides para demonstrar exigencias atualizadas da Politica Nacional de Turismo
(Lei Geral do Turismo 11.771/2008), informando oficina organizada pela Secretaria
de Turismo e Viagens e apresentaçaão da Coordenadora Nacional de Áreas
Estratégicas para o desenvolvimento do Turismo, do MinTur, informando
cronograma a ser seguido para atualização do Mapa Turístico Brasileiro. Fez
comentários sobre as 48 regiões turísticas no estado, destacando que São Paulo é
o único do País que se organizou em municípios de interesse turístico e estâncias
turísticas e que se empenha na regionalização como instrumento de fomento e
desenvolvimento da dessa atividade econômica, esclareceu sobre as dificuldades
atuais na Região Turística Tietê Vivo, ainda incipiente, porém detalhando que
sendo organizada em Instância de Governança haverá condição positiva para
obtenção de recursos voltados a projetos coletivos e que esta será a busca no
próximo ano. Sem constar do Mapa, um município não tem acesso direto aos
recursos federais. Mencionou sobre as Rotas Gastronômicas propostas pela
Secretaria de Estado a serem conhecidas no próximo dia 16 e que a RT Tietê Vivo
está incluída.Voltando ao Mapa, contou sobre a plataforma para preenchimento de
todos os dados dos municípios e que a mesma é a ferramenta de categorização
que estabelece os niveis de acesso aos programas federais para o turismo.



Araçatuba está qualificada na letra B, o que significa grandes possibilidades, porém
precisa manter a plataforma atualizada. Esse foi o objetivo da oficina técnica do
MinTur e STV: sensibilizar e mobilizar os interlocutores municipais/gestores do
turismo a se dedicarem a essa atualização.Intervindo, o convidado Alaor Junior
afirmou que as características de Araçatuba para compras, com roteiro organizado,
resultará em sucesso garantido. Nelson Eduardo comentou sobre as sete Câmaras
Temáticas do COMTUR e sobre os cinco Grupos de Trabalho da RT Tietê Vivo,
esclarecendo que a finalidade é a de contar com apoio e ações da iniciativa privada
para evolução do nosso turismo. Continuando a pauta, o presente José Bassetto
Junior coordenou a Análise e Validação do Mapa Turístico de Araçatuba,
contando com Nelson Eduardo para os esclarecimentos a respeito. Iniciou a leitura
dos itens inseridos no Mapa para receber os comentários dos Conselheiros e sua
validação. No final, dentre todos os 67 itens apresentados, o COMTUR excluiu
somente a Praça Alan Kardec (praças gêmeas), praça do Pinheiros, praça
Independência, praça das Paineiras, Estação Cidadania do bairro Atlântico, clube
SEST/SENAT, Sesi Clube erua Porangaba. Durante o procedimento de validação,
varios participantes usaram da palavra para esclarecimentos, como o diretor de
nautica do Yacht Clube, Gustavo Marchetti, o empresario Afonso Palomares,
organizador de eventos náuticos, o turismólogo Allan, Alaor Junior, Geraldo Reis,
Marcelo Mazzei e Sâmia Bonfim. Validado o Mapa Turístico de Araçatuba, o
presidente retomou a reunião para o próximo item Informações sobre
empreendimentos MIT e Troféu Top Destinos Turisticos ( e pediu ao Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, também da
pasta do Turismo, prof. Marcelo Mazzei, que iniciou saudando a todos os
presentes, destacou o presidente da Associação Comercial e Industrial, Wilson
Marinho. Informou presença no evento do Top Destinos Turísticos, na capital, onde
Araçatuba figurou como finalista na categoria de Pesca. Mencionou a estratégia da
Secretaria de Turismo de divulgar os vários segmentos de turismo do município,
disputando em nove categorias e conquistando protagonismo no estado. Relatou a
estratégia adotada, com assunção da Interlocução Regional, dinamização do
COMTUR, presença nos eventos da Secretaria de Estado e nas atividades do
Ministério do Turismo, ampliação de atividades na Região Turística Tietê Vivo.
Ressaltou que Araçatuba quer ser destaque no turismo náutico e no turismo rural,
além de fortalecer todos os segmentos nos quais já tem presença consolidada.
Elogiou as pretensões da atual direção do Hot Planet Thermas Park, manifestando
seu crédito no novo projeto e augurando a materialização apresentada, pedindo
aos conselheiros seu envolvimento e apoio. Informou sobre o pier para atracação,
rampa de acesso para pedestres e deck para convivência e contemplação na
margem da área da Prainha, com investimentos próximos de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), obra que interpreta como resultado da nova postura da Secretaria
junto ao Governo do Estado, via participação ativa no Forum Náutico Paulista, onde
até então não se envolvia. Em seguida, passou informações sobre a intervenção
no Calçadão confirmando o convenio com o DADETUR, com investimentos totais
próximos de R$ 570.000,00 (quinhentos mil reais), com substituição de todas as



grelhas, colocação de dispositivos para descanso similares a “parkets”, melhoria da
iluminação e ampliação do sistema de câmeras para monitoramento. Anunciou
próxima inauguração de um Posto de Informações Turísticas – PIT no shopping
Araçatuba, com intenção de iniciar o funcionamento ainda antes do Natal. Atualizou
a todos sobre o processo de concessão do novo Terminal Rodoviário, cuja lei
autorizativa mereceu aprovação, em seguida se inicia a consulta pública. Convidou
os conselheiros para o evento Retoma São Paulo, no dia 16 próximo, na praça
Olímpica, com a presença do vice-governador. Finalizou informando sobre as
atividades do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade que
regularizou e aprovou concessão de 18 áreas para atividades economicas. Citou a
decoração de Natal na praça Rui Barbosa e a Parada de Natal. Lamentou a
ocorrencia da terceira licitação buscando empresas para obras de asfalto, inclusive
a conclusão da avenida Pompeu de Toledo, sem que nenhuma interessada se
apresentasse, porém a Administração Municipal continua engajada e ativa para
superar essas circunstâncias. Contou que em evento recente em São José do Rio
Preto pode assistir palestra de economista de reputação nacional, por conta da
qual recomenda a todos atenção na gestão dos seus negócios pois as previsões
são de incertezas quanto ao crescimento econômico. Encerrou conclamando a
todos para manter a esperança porque é evidente que os agentes econômicos
demonstram diariamente sua convicção na prosperidade de Araçatuba.
Reassumindo, o presidente José Bassetto Junior informou que proporá ajustes na
lei de criação do COMTUR, bem como repetiu a necessidade de órgãos e
entidades indicadores de conselheiros intervirem junto aos seus indicados, pois o
Conselho agirá conforma a própria lei e Regimento Interno, solicitando substituição
de ausentes. Finalizou informando que pretende ampliar as entidades participantes
no COMTUR que têm demonstrado interesse e ação neste primeiro ano do
mandato. Para encerrar, passou a palavra ao vice-presidente Nelson Eduardo que
a usou para saudar, cumprimentar e anunciar a presença do presidente do Yacht
Club, Paulo Daré, assim como ressaltando a presença do representante do
SICOOB. Finalizando a reunião, o presidente desejou Feliz Natal a todos e os
conclamou a estarem presentes na primeira reunião do próximo ano, desde já
programada para o dia 13 de janeiro.

José Antônio Bassetto Junior–Presidente

Fabiano de Massenas Souza – Diretor Secretário

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


