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ATA 34 – REUNIÃO ORDINÁRIA 12- BIÊNIO 21/23 

 

Aos 12dias de maiode dois mil e vinte e dois reuniu-se a partir das 10h o Conselho 

Municipal de Turismo de Araçatuba para a 34ª reunião ordinária presencial que ocorreu no 

Botânico Hotel Fazenda e a mantendo no canal no Youtubeda Secretaria Municipal de 

Turismo, conforme edital de convocação prévio, com a presença dos que a registraram na 

lista própria, a saber: José Antônio Bassetto Junior, Nelson Eduardo Pereira da Costa, 

Fabiano de Massenas Souza, Alex de Paula Castilho, Marcelo Henrique C. de Souza, 

Abílio Aparecido Peres Junior, Cláudia Aparecida Amorim Colli, Cláudia Karine da Costa 

Lang, Cláudio Mianutti Junior, Márcia Emiko YamadaMantello.  

Convidados:Marcelo AstolphiMazzei, LuisAntonio de Lima, Andrea Della 

ColettaGhiraldeliOkajima, Liliana Ribeiro de Carvalho,Teresa Cristina Malagoli Silva, Tiago 

Reis, Sandra Valéria de Freitas Barbosa, Teresa Pereira, Elton de Freitas Selingardi, 

Rogério Barbosa de Freitas, Edilson Fontes Brito, Lilian Machado, Nathália Moreira, 

Tamires Ferrari, JacomoPresotto Junior, Marcio Pereira de Souzasob a coordenação do 

Presidente paraexecução da seguinte pauta: 1. LEITURA, DISCUSSÕES E APROVAÇÃO 

DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: dado que a leitura foi antecipada, os conselheiros 

dispensaram sua leitura e a aprovaram por unanimidade. 2. SAUDAÇÃO 

DOPRESIDENTE DO COMTUR: com a palavra, o Presidente agradeceu a presença dos 

conselheiros, onde passou a palavra para o RicardoMickenhagenproprietário do Botânico 

Hotel Fazenda, onde falou sobre alguns empreendimentos no qual fez parte da criação, 

dentre eles Yatch Club e Tietê Resort. 3.ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE 

IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:oSecretário Municipal de Turismo, Marcelo Mazzei 

agradeceu a presença dos conselheiros e coordenou a sucessão de slides, onde 

comentou sobre vários assuntos relevantes, dentre eles Intervenção no Calçadão, 

Estruturas Náuticas, Cidade da Criança – Eco zoológico, explicações gravadas na reunião, 

disponível no canal do Youtube, posteriormente devolveu a palavra ao presidente.4. 

PROPOSTA DE CITY TOUR PARA OS CONSELHEIROS:o Presidente propôs aos 

conselheiros, qual seria o melhor horário, para que eles pudessem realizar um City Tour 

pelo município conhecendo assim alguns pontos turísticos, foi deliberado pela maioria para 

que o City Tour acontecesse na parte da manhã, finalizou o Presidente. 

5.COMUNICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS E REGIONAIS:o 

Presidente então passou a palavra para o conselheiro Nelson Eduardo, onde ele falou um 

pouco mais sobre o site da Secretaria Municipal de Turismo, que possui uma aba 

especifica para mostrar os eventos que acontecerão na cidade e região e ressaltou a 

importância desse site, bem como todas as redes sociais. 6. ATUALIZAÇÃO SOBRE 
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AÇÕES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TIETÊ VIVO:continuando, Nelson 

Eduardo falou sobre o trabalho desenvolvido como  Interlocutor Regional na Região 

Turística Tietê Vivo, lembrou que no inicio do trabalho eles contavam apenas com doze 

municípios na região turística e que hoje esse número subiu para vinte e três, seguindo a 

indicação que fizeram junto aos membros da diretoria, fundou-se a Agência de 

Desenvolvimento de Turismo Regional (ADTR), com sua criação e por possuir CNPJ agora 

é possível buscar recursos para os projetos coletivos na região e o quão proveitoso será 

para nós e municípios da região em seu desenvolvimento. Completou sobre o processo de 

cadastramento de pratos típicos que podem compor a rota gastronômica do polo sete.No 

mesmo pensamento, Cláudia Aparecida Amorim Colli, representante da Secretaria de 

Cultura, apresentou sobre a questão da cultura caipira em Araçatuba, onde fez questão de 

dizer que “... história não se apaga com a borracha...”, finalizou falando sobre a Queima do 

alho, onde famílias que vivem na zona rural ou não, mantém viva essa tradição de 

cozinhar como antigamente, no fogo de chão e fazem essa demonstração. Por fim, Nelson 

Eduardo retomou a palavra e propôs um desafio de criar um roteiro da cultura caipira aqui 

no município. 7.PALAVRA DOS PARCEIROS:Luís Antônio de Lima, do SENAC, trouxe 

novidades onde ele falou sobre cursos gratuitos no setor de turismo/hotelaria que logo 

estarão disponíveis, pediu o apoio dos conselheiros e das empresas do ramo, para a 

divulgação e montagem de turma, sabendo que o investimento aproximado seria de 70mil 

reais, que o Senac está ofertando de forma gratuita.8. PALAVRA PARA OS PARCEIROS 

QUE VIERAM PELA PRIMEIRA VEZ:o Presidente após a fala do Luís convidou os 

visitantes que participaram pela primeira vez, pra dar sua opinião sobre a reunião, Myrcela 

Cardosorepresentante do Água Branca Park Hotel, disse que não sabia do potencial que 

Araçatuba tinha, em relação ao turismo eque hoje, ela é a primeira em levantar a bandeira 

do turismo no município, agradeceu o convite e se colocou a disposição do conselho, para 

ajudar no que for preciso. Em seguida, Jacomo do Hotel Nacional INN, falou sobre o hotel, 

reconhecendo que a rede não faz investimentos se não acreditasse no potencial de 

Araçatuba como polo turístico da região e se pôs a disposição do conselho para qualquer 

eventual ajuda. NatháliaMoreira, do Speed Park, disse que vem sentindo o crescimento, 

com a retomada dos eventos, falou também sobre sua infraestrutura finalizou 

agradecendo, ressaltou sobre a aula inaugural da escolinha de kart que é um projeto do 

Speed Motor Club, que é uma organização que faz os campeonatos e estão na quarta 

edição que atende uma média de 60 a 70 crianças sediadas no Speed Park. O próximo 

que falou foi Edilson Fontes Brito Orquidário Fontes, reforçou o convite para quem ainda 

não foi conhecer e agradeceu pela oportunidade e falou sobre a felicidade de poder estar 

participando da reunião e crescendo junto com o turismo no município. A próxima que se 

pronunciou foi a Andreia, explicou um pouco mais sobre o trabalho que ela desenvolve 
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como guia de turismo e se colocou a disposição. Ao finalizar, o conselheiro Nelson 

Eduardo chamou aSandra Valério, agente de viagens falou sobre suas parcerias e 

representações e da felicidade de poder estar participando de uma reunião do COMTUR, 

agradeceu e todos e comentou sobre uma possível parceria com o Zero18 app, quando 

finalizou o próximo convidado a falar foi o Marcio do Zero18 app, falou sobre suas 

experiências quando teve a oportunidade de trabalhar viajando e consequentemente 

conhecendo muitas cidades do estado de São Paulo, onde ele afirma não ter encontrado 

nada parecido com Araçatuba, com infraestrutura de hotelaria, gastronomia, com alguns 

acertos a serem feitos, mas tudo tem um começo, ficou feliz por estar fazendo parte dessa 

reunião.Finalizando, com a palavra, o Presidente agradeceu a participação de todos. Dito 

isso, deu por encerrado o encontro. 

 

 
José Antônio Bassetto Junior 

Presidente 
 
 
 

Nelson Eduardo Pereira da Costa 
 Vice Presidente 

 
 
 

Fabiano de Massenas Souza  
Diretor Secretário 

 


