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Aos 30 dias do mês de maio de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho Munici-

pal de Turismo de Araçatuba conforme convocação feita para esta data, com a 

presença dos que rubricam a Lista de Presença respectiva, e sob o comando da 

presidente em exercício para a seguinte pauta: 

1. Leitura da ata anterior; 

2. Andamento da Elaboração do Regimento Interno do Comtur (Apresentação 

dos trabalhos feitos pela Subcomissão); 

3. Proposta para criação de Subcomissão Permanente de Eventos Municipais 

4. Comunicados e outros assuntos. 

 

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

lhos saudando e agradecendo a todos pelo comparecimento. Na sequência, pas-

sou a palavra ao Sr. Leandro Vieira de Carvalho , anfitrião da presente reunião 

em sua empresa, a saber, o Quintal Cultural, na Rua Cussy de Almeida, 2088. A-

pós falar sobre o histórico da empresa, reforçou a necessidade de que cada mem-

bro abra as portas do seu estabelecimento para que todos o conheçam. Na conti-

nuidade, o Sr. Flávio fez a leitura da ata que foi aprovada por todos. Dando conti-

nuidade, com a palavra, a Presidente Sra. Luciana Mori  Gatto  reforçou os agra-

decimentos pela presença e deu início ao cumprimento do SEGUNDO item da pau-

ta: Andamento da Elaboração do Regimento Interno do Com tur (Apresenta-

ção dos trabalhos feitos pela Subcomissão.  Passou a palavra ao relator, Sr. 

Helerson de Almeida Balderramas,  o qual, resumidamente, comentou sobre o 

andamento da elaboração do aludido regimento. Disse que, juntamente com a se-

nhora Marlene Kato e com o senhor Arnaldo da Silva fizeram 4 reuniões nos dias 

09, 13, 21 e 28 de maio, nas dependências da Secretaria de Desenvolvimento E-

conômico. Na sequência, leu alguns tópicos que ainda considera importantes se-

rem debatidos nas próximas reuniões da subcomissão. Finalizou dizendo que a 

meta é finalizar a minuta do regimento até a próxima reunião do Conselho, visando 

 

   CONSELHO MUNICIPAL  
   DE TURISMO DE ARAÇATUBA 

    (COMTUR) 
       Decreto Municipal 20.579 de 11/03/2019 



Rua XV de Novembro, 341 – Centro – CEP 16010-030 – Araçatuba-SP – Tel.: (18) 3625-8636 

a sua aprovação. Em vista do brilhante trabalho que está sendo realizado pelos 

membros, os presentes reconheceram os esforços com sonoro aplauso. Dando 

seqüência, a Senhora Presidente passou ao TERCEIRO item da pauta: Proposta 

para criação de Subcomissão Permanente de Eventos M unicipais . Explicou 

que não há lei municipal que contenha o calendário de eventos. Recomendou a 

criação de subcomissão para elaboração desse regramento na cidade contendo o 

nome do evento, data e organizador.  Espontaneamente, ficou composta pelos se-

guintes membros: Arnaldo dos Santos Vieira Filho (relator), Leandro Vieira de Car-

valho, Cláudia Karine da Costa Lang, Cláudio Roberto dos Santos Pandolfi e Ivete 

de Andrade Lima. Segundo a Sra. Presidente, outros nomes podem ser incluídos a 

critério e necessidade da subcomissão. Após agradecer a prontidão dos membros, 

passou ao QUARTO e último tópico do dia: Comunicados e outros assuntos . 

Colocou a palavra à disposição dos presentes. O Sr. Marcelo Mazzei falou sobre a 

visita que os empresários de diversos segmentos do setor turístico e membros do 

COMTUR fizeram ao complexo de obras nos quais que em breve ocorrerão os e-

ventos da ABQM. Disse que a construção está em estado avançado e que os ca-

lendários de provas será cumprido. Falou ainda da conquista de voos da Gol Li-

nhas Aéreas entre Araçatuba e São Paulo (aeroporto de Guarulhos), e que a pri-

meira decolagem será dia 4 de novembro. Finalizando, falou que alguns projetos 

de turismo de Araçatuba estão sendo cadastrados no portal de convênios do go-

verno federal – o Siconv (Sistema de Convênios). Na continuidade, o Sr. Alex de 

Paula Castilho,  Assessor Executivo da Secretaria de Turismo falou sobre o evento 

Buteco Legal. Disse que o objetivo fundamental do evento é a valorização da gas-

tronomia popular como fator cultural de grande importância a ser preservado como 

patrimônio imaterial da cidade. É também uma oportunidade de oferecer ao público 

a degustação de pratos usualmente servidos nos botecos de Araçatuba, muitas 

vezes criados por seus proprietários e desconhecidos do grande público, atraindo 

não apenas os consumidores habituais, mas principalmente, novos clientes, incre-

mentando o comércio e a renda dos botecos inscritos. Falou que o evento será na 

Praça João Pessoa no dia 7 de dezembro. Reforçou que o Conselho de Turismo 

contém pessoas comprometidas com todas as fases do evento, em especial na 

indicação de membros para visitar os bares e restaurantes que se candidatam. E-

les irão identificar entre outras coisas, o local, sabores, temperos, práticas de ma-
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nipulação higiênica, técnicas de gestão e atendimento. Falou ainda que o COM-

TUR deverá indicar tais nomes até o final de julho. Na sequência a Sra. Presidente 

agradeceu a explanação do Sr. Alex, dizendo que o COMTUR está alinhado com 

as metas do Buteco Legal e reconheceu que  muitas pessoas vêm de outras cida-

des para provar os pratos araçatubenses. Disse também que esse tipo de evento 

movimenta a cidade, gera desenvolvimento e valoriza a economia local. Continu-

ando, informou que, em razão da participação de alguns membros do conselho no 

Salão São Paulo, a data da próxima reunião será excepcionalmente dia 02 de julho 

no Araçatuba Plaza Hotel (Rua General Glicério, 23). Finalizando, a Presidente 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Flávio Lamô-

nica , lavrei e subscrevi esta ata. Os demais presentes assinam a lista de presença 

que é parte integrante desta. 

 

 

Luciana Mori Gatto – Presidente 

 

 

Flávio Lamônica - Secretário 

 

        

 


