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Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 16h00, na sede da 

Secretaria Municipal de Turismo, na avenida Waldemar Alves, 50, reuniram-se os 

membros do Conselho Municipal de Turismo de Araçatuba, conforme convocação feita 

para esta data, com a presença dos que rubricaram a Lista de Presença da respectiva 

reunião e, sob comando do presidente do Conselho para discutirem e deliberarem 

sobre pauta exclusiva com a finalidade de ratificação de decisão anterior para 

assinatura de convênio com o DADETUR – Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento do Turismo, da Secretaria de Estado de Turismo Viagens envolvendo 

aplicação de recursos financeiros. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho, José 

Antônio Bassetto Junior, agradeceu a presença de todos, informando a necessidade da 

convocação desta reunião extraordinária, em seguida solicitando ao senhor Secretário 

Municipal de Turismo, professor Marcelo Astolphi Mazzei que apresentasse a proposta 

referida na 19ª. reunião ordinária, realizada em 26 de novembro de 2020. Assumindo a 

palavra, o Secretário Municipal explicou os detalhes do projeto de intervenção no 

calçadão da cidade como obra necessária para incrementar o Turismo de Compras 

ampliando o fluxo de turistas naquele espaço de convivência da cidade, inclusive para 

fortalecer o conceito recebido como Top Destino Turístico de Compras. A intervenção 

no calçadão no centro da cidade configura-se como atrativo turístico importante, 

impactando locais próximos também assim reconhecidos, a exemplo do Teatro Castro 

Alves, a proximidade com o Centro Cultural, o Museu Ferroviário, além de beneficiar os 

turistas quanto à frequência também no Multishopping e o Camelódromo. A presença 

confortável de pessoas no calçadão da cidade produz desenvolvimento econômico e 

social, auxiliando na continuidade de execução do Plano Diretor de Turismo para 

realizar os objetivos estratégicos estabelecidos no Plano Plurianual para atrair e bem 

atender o aumento do fluxo planejado e esperado pela Administração Municipal. Tal 

intervenção se vincula ao Objetivo 8 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) - 

Emprego Decente e Crescimento Econômico 

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno 

e produtivo, e trabalho decente para todos, especificamente em atendimento à Meta 

8.9, pretendendo que até 2030 estejam implementadas políticas para promover o 

turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais. 

Concluindo, o Secretário Mazzei especificou que o objeto do convênio a ser pleiteado 

trata de intervenção no principal cruzamento do calçadão para implementar ambientes 

de convivência tanto para revitalizar o centro do mesmo quanto instalar mobiliário 

urbano nas suas laterais, hoje espaços vazios, incluindo vegetação, iluminação e 



 

  
câmera de segurança. A Intervenção Urbana da área tornará o espaço mais atrativo e 

vivo. Encerrando sua palavra, o Secretário Municipal de Turismo agradeceu o 

dinamismo e interesse do COMTUR nas ações propostas para as implementações 

propostas e já programadas para os próximos anos. Retomando a palavra, o Presidente 

do COMTUR convidou os Conselheiros a se manifestarem, o que fizeram por 

aproximadamente quinze minutos. Ao final, concluíram pela aprovação por 

unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, deliberaram pela aprovação do 

objeto a ser pleiteado junto ao DADETUR – Departamento de Desenvolvimento do 

Turismo, vinculado à Secretaria Municipal de Turismo e Viagens de São Paulo, 

augurando que o mesmo seja aceito e na sequencia já formalizado, manifestando 

mesmo o desejo de que a obra possa ser inaugurada ainda para atender os milhares 

de turistas da região e parentes de moradores que regressam à cidade no período das 

festas de final de ano. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados 

os trabalhos, lavrou-se a presente Ata a que se refere esta Reunião do Conselho 

Municipal de Turismo que, após lida e aprovada, foi assinada pelo Sr. Presidente e pelo 

Secretário Executivo. 
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