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Aos 29 dias do mês de outubro de dois mil e vinte, reuniu-se o Conselho Municipal 

de Turismo de Araçatuba para a 18ª reunião ordinária, com a primeira chamada às 

8h e segunda chamada às 8h30, nas dependências da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico (Rua Waldemar Alves, 50) e, simultaneamente, por 

videoconferência via Google Meet, conforme convocação feita para esta data, com 

a presença dos que assinam a Lista de Presença anexa, incluindo-se aqueles que 

participaram por videoconferência, a saber: Marcelo Mazzei, Helerson de Almeida 

Balderramas e Cláudia Karine da Costa Lang, e sob o comando da presidente em 

exercício para a seguinte pauta: 

1. Leitura da ata anterior. 

2. Convênio para Sinalização de Orientação Turística. 

3. Reuniões com Governo do Estado sobre Retomada. 

4. Plataforma de Ranqueamento. 

5. Cursos gratuitos em parceria com AMITESP 

6. Comunicados e outros assuntos. 

 

O Secretário do COMTUR, Sr. Flávio Lamônica , anunciou a abertura dos traba-

lhos saudando e agradecendo a todos pelo comparecimento pessoal e virtual. Na 

continuidade, fez a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por todos. 

Dando sequência, a Presidente Sra. Luciana Mori  Gatto  reforçou os agradeci-

mentos pela presença e deu início ao cumprimento do SEGUNDO item da pauta: 

Convênio para Sinalização de Orientação Turística. Com a palavra, disse a si-

nalização turística está entre os principais atrativos de uma cidade. No caso de 

Araçatuba, trata-se de uma reivindicação de longa data. Sobre esse assunto, o 

Secretário de Turismo, Sr. Marcelo Mazzei  disse que a licitação para a contrata-

ção da empresa já foi finalizada, contudo, a ordem de serviços ainda não foi emiti-

da em virtude das proibições vigentes na legislação eleitoral.  Contudo, afirmou 

que a ordem de execução será assinada após as eleições municipais. Dando se-
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quência, a Sra. Presidente passou ao TERCEIRO tópico da pauta:  Reuniões com 

Governo do Estado sobre Retomada. Com a palavra, o Sr. Marcelo Mazzei  fez 

um relato sobre as medidas que foram adotadas desde o início da pandemia, con-

tando sobre as diversas reuniões que foram realizadas com os mais diversos seg-

mentos da economia, entre os quais o comércio, as associações de classes, ór-

gãos estaduais, bancos e outros. Disse que ainda há muito a ser feito pela econo-

mia, vez que a pandemia ainda está ceifando empregos, diminuindo estoques e 

fechando empresas. Reforçou a preocupação desses impactos especialmente na 

cadeia turística, dizendo que é necessário esforço para manter o otimismo e bus-

car novas maneiras para driblar a crise. Continuando, a Sra. Presidente passou ao 

QUARTO tópico da pauta: Plataforma de Ranqueamento . Com a palavra, o Sr. 

Renato Afonso de Paula Pinto, Diretor Municipal de Promoção e Incentivo ao Tu-

rismo, relatou que a Secretaria Estadual de Turismo promoveu um ranqueamento 

para classificar de acordo com critérios determinados os municípios turísticos, pos-

sibilitando a chance de as cidades integrarem a classificação de Estâncias e Muni-

cípios de Interesse Turístico do Estado. O Sr. Renato disse que uma boa classifi-

cação é muito importante, pois dará condições de o município pleitear recursos 

para projetos turísticos. Finalizou dizendo que ainda não há previsão de quando o 

Estado publicará o ranking, mas que está otimista, pois Araçatuba preencheu os 

quesitos exigidos. Dando sequência, a Sra. Presidente passou ao QUINTO tópico 

da pauta: Cursos gratuitos em parceria com AMITESP.  Sobre esse assunto, 

falou que a Amitesp (Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Tu-

rístico do Estado de São Paulo) está oferecendo cursos de capacitação profissional 

para os Municípios de Interesse Turístico. Disse também que o objetivo é promover 

a capacitação profissional e preparar os trabalhadores do setor turístico para a re-

tomada das atividades quando a pandemia estiver controlada e o turismo voltar a 

um patamar normal. Relatou que Araçatuba foi uma das cidades contempladas 

com treinamentos nas áreas de informática, negócios, habilidades, produtividade, 

saúde e finanças (contabilidade básica, gestão de conflitos, técnicas de vendas, 

liderança, cuidados com crianças e idosos, entre outros. Reforçou que os cursos 

são 100% online, gratuitos e oferecem certificado. Para que o interessado possa 

participar, o link é: https://trilhasdosucesso.com.br/amitesp/. Continuando, a Sra. 

Presidente  passou para o SEXTO tópico da pauta: Comunicados e outros as-
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suntos.   Com a palavra, o Sr. Flávio Lamônica  salientou a necessidade de rever 

o regimento interno do COMTUR, estudando-se a possibilidade de incluir o formato 

virtual de realização de reuniões, comumente denominado de videoconferências 

por meio de aplicativos como o Google Meet ou Zoom. Sobre esse assunto, a Sra. 

Presidente sugeriu a montagem de uma subcomissão à qual espontaneamente se 

prontificaram os seguintes membros: Helerson de Almeida Balderramas (relator), 

Sra. Manuela Sant´Ana Trujilo, Cláudia Karine da Costa Lang e Marlene Beldinanzi 

Kato.  Com a palavra, a Sra. Marlene Beldinanzi Kato relembrou que o Ministério 

do Turismo lançou o Selo Turismo Responsável, um programa que estabelece bo-

as práticas de higienização para cada segmento do setor. Disse que o Selo é um 

incentivo para que os consumidores se sintam seguros ao viajar e frequentar locais 

que cumpram protocolos específicos para a prevenção da Covid-19. Para ter aces-

so ao selo, as empresas e guias de turismo precisam estar devidamente inscritos 

no CADASTUR (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos) no site: 

http://www.turismo.gov.br/seloresponsavel/. A Sra. Marlene finalizou dizendo que 

esse é um assunto que merece a atenção de todos que operam na cadeia turística 

do município. Finalizando, às 10h35, a Senhora Presidente Luciana Mori disse 

que a próxima reunião será no dia 26 de novembro de 2020. Agradeceu a presen-

ça de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Flávio Lamônica , lavrei e subs-

crevi esta ata. Os demais assinam a lista de presença que é parte integrante desta. 

 

Luciana Mori – Presidente 

 

 

Flávio Lamônica – Secretário Executivo 

 

 


