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Aos 25 dias do mês de julho de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho Munici-

pal de Turismo de Araçatuba para a quarta reunião ordinária, às 8h30min, nas de-

pendências da Sala de Reuniões do Museu Ferroviário, na Rua Joaquim Nabuco, 

125, 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. Aprovação do Regimento Interno do COMTUR. 

3. 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 à Senhora Iria Anhê, anfitriã da presente reunião. Ela contou que o 

Museu do Ferroviário possui muitas peças e máquinas que eram usadas na esta-

ção e nos trens que passavam pela região no começo do Século 20. Também, que 

muitas das peças que estão no local fizeram parte da Estação Ferroviária de Ara-

çatuba inaugurada em 1908. Assim como aconteceu em diversas cidades do Esta-

do de São Paulo, Araçatuba também surgiu depois da chegada da ferrovia, por 

isso muito do que está no museu conta parte da história da cidade. O museu leva o 

nome de Moisés Joaquim Rodrigues, ex-ferroviário que dedicou mais de 40 anos à 

profissão e morreu em 2004. Muitas peças do museu eram dele. 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 agradeci-

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

Aprovação do Regimento Interno do COMTUR. Ato contínuo, com a palavra, o 

Sr. Adilson Araújo fez importante observação de cunho legal, a saber, que não ha-

via o número mínimo de dois terços de membros presentes para a continuidade da 

votação de aprovação. Nessa circunstância, a Sra. Presidente marcou uma reunião 

extraordinária para o dia 1º de agosto, no mesmo horário, nas dependências da 
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho. Dando se-

qüência, a Senhora Presidente passou ao TERCEIRO e último tópico da pauta: 

Comunicados e outros assuntos.  Colocou a palavra à disposição dos presentes. 

O Sr. Marcelo Mazzei, Secretário Municipal de Turismo, falou do andamento do 

evento que está sendo promovido (de 20 a 28 de julho) pela Associação Brasileira 

de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM). Disse que as provas e leilões 

têm colocado Araçatuba em evidência no cenário nacional e que está impressiona-

do com o profissionalismo dos organizadores. Rapidamente, falou dos impactos 

positivos que o evento está promovendo na economia local e até regional, citando 

o fato de muitos visitantes estarem se hospedando nos hotéis da região. Ainda 

com a palavra, falou do pedido de R$ 327 mil reais ao Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento dos Municípios Turísticos do Estado de São Paulo (DADETUR). 

Reforçou que essa verba será destinada à sinalização turística no município. Dan-

do continuidade, o Sr. Alex de Paula Castilho,  Assessor Executivo da Secretaria 

de Turismo falou sobre o evento Buteco Legal. À exemplo do que havia pedido na 

reunião do Comtur dia 30 de maio passado, voltou a reforçar pedido de indicação 

de nomes de membros do Conselho para visitar os bares e restaurantes que se 

candidatarão. A tarefa é identificar entre outras coisas, o local, sabores, criativida-

de, práticas de manipulação higiênica, técnicas de gestão e atendimento. Revelou 

que o lançamento oficial do concurso gastronômico de Boteco será dia 12 de agos-

to na Mercearia Santa Madalena (Rua Baguaçu, 159). Dando sequência, a Sra. 

Presidente anunciou que a próxima reunião ordinária será no dia 29 de agosto nes-

te mesmo local - Museu Ferroviário, na Rua Joaquim Nabuco, 125. Finalizando, às 

11h05min, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encer-

rada a reunião. Eu, Flávio Lamônica , lavrei e subscrevi esta ata. Os demais assi-

nam a lista de presença que é parte integrante desta. 

 

Luciana Mori Gatto – Presidente 
 
 
Flávio Lamônica - Secretário 
 

 


