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Aos dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho Muni-

cipal de Turismo de Araçatuba para a terceira reunião ordinária, às 8h30min, nas 

dependências do Araçatuba Plaza Hotel (Rua General Glicério, 23), conforme con-

vocação feita para esta data, com a presença dos que rubricam a Lista de Presen-

ça respectiva, e sob o comando da presidente em exercício para a seguinte pauta: 

1. Leitura da ata anterior. 

2. Aprovação do Regimento Interno do COMTUR. 

3. Relatório sobre o evento Salão São Paulo (26 a 28 de junho). 

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. Aleilson Moreira Sales, anfitrião da presente reunião em sua 

empresa, a saber, o Araçatuba Plaza Hotel, na Rua General Glicério, 23. Destacou 

que o Hotel dispõe de piscina ao ar livre, restaurante no local e terraço e está loca-

lizado a apenas 200 metros do centro da cidade. Na continuidade, o Sr. Flávio fez 

a leitura da ata da reunião anterior  que foi aprovada por todos. Dando sequência, 

a Presidente Sra. Luciana Mori  Gatto  reforçou os agradecimentos pela presença 

e deu início ao cumprimento do SEGUNDO item da pauta: Aprovação do Regi-

mento Interno do COMTUR. Passou a palavra ao relator, Sr. Helerson de Al-

meida Balderramas  que fez a leitura integral de todo o conteúdo elaborado pela 

subcomissão. Após, os membros dialogaram sobre o teor e propuseram algumas 

sugestões de ajustes. Diante disso, a aprovação ficou adiada para a próxima reu-

nião do Conselho. Dando seqüência, a Senhora Presidente passou ao TERCEIRO 

item da pauta: Relatório sobre o evento Salão São Paulo (de 26 a 2 8 de junho). 

Relatou que recebeu a visita de presidentes de Conselhos de Turismo de muitas 

cidades paulistas e de outros Estados. Contou ainda que mais de 1500 pessoas 

visitaram o evento no primeiro dia, e que mais de mil pessoas estiveram tanto no 

segundo como no terceiro dia. Falou de forma positiva do evento na capital e que o 
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Araçatuba marcará presença também no ano que vem. Na continuidade, passou 

ao QUARTO e último tópico: Comunicados e outros assuntos.  Colocou a pala-

vra à disposição dos presentes. O Sr. Marcelo Mazzei, Secretário Municipal de 

Turismo, falou sobre projetos locais que foram cadastrados no SICONV – Sistema 

de Convênios do Governo Federal – em especial no Ministério do Turismo. Desta-

cou o projeto de infraestrutura que inclui o recapeamento asfáltico da avenida que 

leva ao Hot Planet – importante ponto de lazer da cidade e que é freqüentado por 

visitantes de outras regiões do país. Falou também do projeto de revitalização da 

Praça São João. Ainda com a palavra, o Sr. Mazzei falou da parceria com o Se-

brae para a realização de palestras sobre atendimento. Disse que elas são configu-

radas para ajudar o funcionário a entender as necessidades do cliente e também 

sobre o calendário de eventos da cidade. Mencionou os dias das palestras, a sa-

ber: 10, 11, 15 e 16 de julho. Pediu que os membros do Conselho participem e di-

vulguem as datas. Na continuidade, o Sr. Marcelo Rodrigues Oliveira,  presidente 

do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, a convite, falou sobre os im-

pactos que o meio ambiente promovem no turismo local. Resumidamente apontou 

as melhorias que estão sendo feitas em três locais freqüentados pela população. 

Sobre o Zoológico Municipal, disse que desde 2017 o local vem passando por a-

ções de manutenção, reforma, melhorias no paisagismo, pintura das instalações 

administrativas, manutenção do parquinho infantil, melhoria no manejo e dieta dos 

animais. Todas estas ações contribuíram para que ao final de 2018 o zoológico 

conquistasse a Autorização de Manejo cedida pela Secretaria Estadual de Infraes-

trutura e Meio Ambiente, passando assim a existir formalmente e funcionar de for-

ma regular. Disse que o local conta atualmente com um plantel de 245 animais de 

22 espécies diferentes. Garantiu que todos os bichos são identificados com micro-

chips e cadastrados no Sistema Estadual de Gerenciamento de Fauna. Falou tam-

bém que o Escritório de Arquitetura e Urbanismo da UniToledo produziu um projeto 

de revitalização para aquela área e que já foi aprovado pela Prefeitura e que a-

guarda o angariamento de recursos para sua execução. O Sr. Marcelo  falou tam-

bém do Parque Ecológico do Baguaçu (PEBA) em cujo local está sendo feita a re-

forma e adequação da casa sede, envolvendo troca total do telhado, reforma dos 

banheiros, adequação para acessibilidade e troca de janelas. Disse que haverá a 

instalação de placas contendo informações ecológicas sobre aquela área de pre-
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servação. Em relação ao Parque Municipal da Fazenda, a área foi cedida oficial-

mente ao município no final de 2018. O local conta com área de Pomar Urbano, 

playground, Academia do Idoso, Ponto de Leitura, Trilha Ecológica Cruz de Malta, 

Casarão-sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Es-

paço de Educação Ambiental denominado Tulha do Parque, Áreas de Preservação 

Permanente - APP do Córrego Bela Vista e áreas de gramado para piquenique. O 

Sr. Marcelo  conclui dizendo que quando esses locais são bem zelados e divulga-

dos, a população local e regional desfruta e faz propaganda para os amigos. Dan-

do continuidade, com a palavra, o Sr. Helerson de Almeida Balderramas falou 

brevemente sobre sua participação no V Congresso Internacional do Observatório 

da Alimentação e Instituto Alícia, em Barcelona, na Espanha, no período de 18 a 

21 de junho. Helerson, que é professor e coordenador de Gastronomia da UniTole-

do, lidera o grupo multidisciplinar de pesquisa Patrimônio e Memória Coletiva da-

quela faculdade. Citou que um dos pratos típicos de Araçatuba, o cupim casquei-

rado ganhou mais um capítulo importante para sua história. Resumidamente, falou 

do modo de preparo da carne e que alguns restaurantes de Araçatuba são espe-

cialistas na produção desse prato emblemático. Para ele, trata-se de algo que iden-

tifica a cidade, marca a sua gastronomia e dinamiza o turismo e a economia local. 

Dando sequência, a Sra. Presidente anunciou que a próxima reunião será no dia 

25 de julho no Museu Ferroviário, na Rua Joaquim Nabuco, 125 (esquina com a  

15 de novembro). Finalizando, às 11h35min, a Presidente agradeceu a presença 

de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Flávio Lamônica , lavrei e subscrevi 

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

 

Luciana Mori Gatto – Presidente 
 
 
Flávio Lamônica - Secretário 
 

 


