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

 
 
 
 
 
 

  
 

Aos 26 dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho 

Municipal de Turismo de Araçatuba para a sexta reunião ordinária, com a primeira 

chamada às 8h00min, e segunda chamada às 8h30min, nas dependências do Es-

paço de Educação Ambiental Tulha, no Parque Municipal da Fazenda - Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na avenida Dr. Alcides Fagundes 

Chagas, Nº 222, 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. Pleito para infraestrutura urbana para recapeamento, asfalto e sinalização 

viária horizontal para acesso a ponto turístico de Araçatuba; 

3. Pleito para construção da Estação de Tratamento de Esgoto da Praia Muni-

cipal; 

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. Arnaldo da Silva , anfitrião da presente reunião. Ele contou 

que a área onde está sendo realizada a presente reunião foi cedida oficialmente 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, espaço de educação 

ambiental denominado Tulha do Parque, Áreas de Preservação Permanente - APP 

do Córrego Bela Vista e áreas de gramado para piquenique. Concluiu dizendo que 

esses locais são bem zelados e precisam ser divulgados para a população. 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: Pleito para infraestrutura urbana para recapeament o, asfalto e sinaliza-

 

   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 

ção viária horizontal para acesso a ponto turístico  de Araçatuba.  Com a pala-

vra, disse que há reivindicação por parte dos usurários do Hot Planet e também da 

população que mora na avenida que dá acesso àquele parque aquático. Segundo 

seu relatório, a via está com o asfalto comprometido e cheia de buracos. Falou que 

o pleito ao DADETUR é de R$ 362.376,30. Após análise do Conselho, a proposta 

de requerimento e investimento foi aprovada. Dando seqüência, a Sra. Presidente 

passou ao TERCEIRO tópico da pauta: Pleito para construção da Estação de 

Tratamento de Esgoto da Praia Municipal. Com a palavra, disse que atualmente 

os dejetos gerados pelos banheiros e pias dos quiosques são canalizados para 

uma fossa. Falou que o custo para limpeza é alto e o sistema não atende plena-

mente às demandas futuras daquela área de lazer. Segundo ela, o pleito ao DA-

DETUR é de R$ 303.019,04. Após análise do Conselho, a proposta de requerimen-

to e investimento foi aprovada. Continuando, 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 expectativa dos eventos que serão realizados no Kartódromo 

Speed Park. Contou que aquele local de competições – localizado entre Araçatuba 

e Birigui – é o mais moderno da América Latina, e que a partir de 2020 haverá 11 

competições nacionais e internacionais que atrairão, além das equipes concorren-

tes, público expectador do mundo inteiro. Relatou também que esteve com a Se-

cretária Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e que pro-

tocolou pedido de realização de dois cursos voltados ao trade Turístico: Recepção 

e Atendimento, e Inglês conversacional voltado ao atendimento. Na sequência, 

com a palavra, o Sr. Leandro Vieira de Carvalho  falou sobre a realização da 

quarta edição do Q festival. Disse que o evento acontecerá dia 12 de outubro, no 

Araçatuba Clube de Campo com concurso de bandas, campeonato de skate, bata-

lha de MC e Breaking, além de a presença de grupos musicais como Paralamas do 

Sucesso, Os Originais do Samba... entre outros. Finalizou pedindo que os conse-

lheiros ajudem na divulgação e prestigiem esse dia festivo. Dando continuidade, 

com a palavra, o Sr. Alex de Paula , Assessor Executivo da Secretaria Municipal 

de Turismo, falou sobre a realização do SP Gastronomia. Segundo ele, trata-se do 

maior programa gastronômico do país e terá sua primeira edição durante o mês de 

outubro em 16 macrorregiões do estado de São Paulo. Falou que o SP Gastrono-
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mia é um festival competitivo voltado a produtos e pratos emblemáticos da gastro-

nomia de São Paulo, e que após a rodada nas 16 regiões do estado haverá a 

grande final no Memorial da América Latina. Em Araçatuba, outrossim, o evento 

acontecerá no dia 8 de outubro, na Praça Olímpica, em frente o Estádio Municipal. 

No local haverá a montagem de tendas e um palco para shows. Contou também 

que haverá uma palestra com a chef Madu Melo. Ela falará sobre os variados pra-

tos que podem ser elaborados com a mandioca. Finalizou afirmando que esse tipo 

de evento abre novas oportunidades de negócios e atua, de forma inédita, para 

fomentar ações entre o setor público e patrocinadores do setor privado. Na se-

quência, houve uma visita de caráter extraordinária do Sr. Wilson Borges  – diretor 

de cultura e turismo de Buritama. Com a palavra, Ele falou sobre um dos assuntos 

que abordará durante a visita do Secretário Estadual de Turismo, Vinícius Lum-

mertz, dia 8 de outubro, em Araçatuba. Segundo ele, há a necessidade da criação 

de uma Instância de Governança Regional de Turismo – IGRT. Trata-se de um 

consórcio de municípios com vistas à alavancagem positiva das ações turísticas 

numa esfera regional promovendo o setor e estimulando a economia. Disse tam-

bém que a IGRT promoverá o intercâmbio de boas práticas e ampliação de conhe-

cimentos entre tais municípios, fortalecendo o trabalho realizado pelos gestores 

regionais. Finalizando, às 10h35min, a Senhora 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 Executivo 
 

 


