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Aos 29 dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho Muni-

cipal de Turismo de Araçatuba para a quinta reunião ordinária, com a primeira 

chamada às 8h00min, e segunda chamada às 8h30min, nas dependências da Sala 

de Reuniões do Museu Ferroviário, na Rua Joaquim Nabuco, 125, 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. Andamento do 9º. Festival de Comida de Boteco; 

3. Escolha da Comissão Julgadora do “Buteco Legal” – 2019; 

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 à Senhora Ivete de Andrade Lima, Co-anfitriã da presente reunião. 

Ela contou que a Casa do Artesão foi criada para vender produtos que são produ-

zidos por artesãos da cidade. Disse que naquele espaço há produtos feitos com 

madeira, tecido e papel, também lembrancinhas, pinturas e muitos outros objetos 

que são vendidos por preços baixos. Gentilmente, convidou a todos para fazerem 

um visita à casa após a reunião. 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: Andamento do 9º. Festival de 

Comida de Boteco. Com a palavra, o Sr. Marcelo Mazzei falou sobre o sucesso 

do lançamento do Buteco Legal, dia 14 de agosto passado no Bar e Mercearia 

Santa Madalena. Disse que havia muitas pessoas e autoridades prestigiando o 

Evento. Falou também que as tendas, barracas e outras parcerias com fornecedo-

res para o 9º Boteco Legal já estão andamento. Finalizou dizendo que a praça vai 

ficar pequena pela expectativa de público. Dando seqüência, a Senhora Presidente 

passou ao TERCEIRO tópico da pauta: Escolha da Comissão Julgadora do “Bu-
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teco Legal” – 2019.  Com a palavra, o Sr. Alex de Paula falou da necessidade de 

renovar os nomes dos jurados porque a maioria dos donos de botecos já os co-

nhecem. Disse ainda que já há 18 inscrições confirmadas. Na sequência, a Sra. 

Presidente pediu que os conselheiros se manifestassem e pusessem seus nomes 

à disposição para compor a comissão julgadora. Disse que o evento possui um 

regulamento que contêm os critérios de avaliação. Espontaneamente o júri será 

composto pelos seguintes conselheiros: Helerson de Almeida Balderramas (embo-

ra não estivesse presente, mas já havia manifestado interesse), Aleilson Moreira 

Sales e Marlene Beldinanzi Kato. Após a formação, houve sonoro aplauso. Conti-

nuando, a Sra. Presidente passou para o QUARTO e último tópico da reunião: 

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

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

Mapa do Turismo Brasileiro e a nova composição que inclui a cidade de Araçatuba 

no grupo denominado Tietê Vivo. Disse que essa nova distribuição estimulará a 

adoção de políticas públicas e investimentos mais adequados à realidade de cada 

região, fazendo com que os municípios desenvolvam o turismo como uma ativida-

de econômica. Falou também que além de Araçatuba estão as seguintes cidades: 

Alto Alegre, Andradina, Birigui, Buritama, Castilho, Gastão Vidigal, Ilha Solteira, 

Itapura, Lourdes, Pereira Barreto, Santo Antônio do Aracanguá, Sud Mennucci e 

Suzanápolis. Na sequência, houve uma visita de caráter extraordinária da Sr. Tie-

za, presidente da câmara dos vereadores de Araçatuba. Com a palavra, Ela falou 

sobre a campanha de arrecadação de Blister – embalagens de plástico ou alumínio 

em formato de cartela que serve para acondicionar comprimidos. Segundo a vere-

adora, já foram arrecadados mais de mil quilos desse material nas escolas, colé-

gios e outras entidades. Disse que essa arrecadação significa que mais de uma 

tonelada do produto não será descartada nos lixões e, além disso, o produto será 

vendido e o dinheiro será revertido em cadeiras de rodas e camas para doentes. 

Ela pediu que o Conselho ajude a promover e divulgar ações com vistas ao reco-

lhimento de latas e lacres de alumínio, pets e outros recicláveis. Finalizou dizendo 

que o meio ambiente e as gerações futuras agradecerão. Na sequência entregou à 

Sra. Presidente um projeto de lei que trata de questões ambientais e políticas de 

gestão de resíduos renováveis. Continuando, o conselheiro Carlos Roberto San-

tana falou da necessidade das pessoas participarem de projetos e ações sociais. 
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Falou que cada conselheiro é um agente multiplicador de informações. Finalizando, 

às 11h10min, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e deu por en-

cerrada 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 Executivo 
 

 


