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Aos 31 dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho Mu-

nicipal de Turismo de Araçatuba para a sétima reunião ordinária, com a primeira 

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

çatuba Plaza Hotel (Rua General Glicério, 23), 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. Araçatuba – Finalista no Top Destinos Turísticos; 

3. SP Gastronomia – Resultados e Avaliação; 

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: Araçatuba – Finalista no 

Top Destinos Turísticos. Com a palavra, disse que Araçatuba foi selecionada 

para disputar o prêmio Top Destinos Turísticos 2019 - uma realização conjunta da 

ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil e do SKÅL 

Internacional São Paulo. Disse ainda que o prêmio tem como objetivo, identificar e 

selecionar os melhores destinos turísticos do Estado de São Paulo. Contou que 

Araçatuba está concorrendo na modalidade Turismo de Compras que consiste na 

viagem cuja motivação está ligada à aquisição de produtos inexistentes ou não 

encontrados nas condições de qualidade e preço, na localidade de origem do turis-

ta. Contou também que 3 cidades estão concorrendo nessa categoria: Guarulhos, 

 

   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 

Embu das Artes e Araçatuba. Na continuidade, pediu para os membros do conse-

lho votarem na cidade e também divulgar a disputa que ocorre na internet até o 

próximo dia 15 de novembro. Dando seqüência, a Sra. Presidente passou ao 

TERCEIRO tópico da pauta: SP Gastronomia – Resultados e Avaliação. Com a 

palavra, o Sr. Alex de Paula , Assessor Executivo da Secretaria Municipal de Tu-

rismo, falou sobre a participação de duas empresas de Araçatuba que representa-

ram a cidade no festival de gastronomia, de 24 a 27 de outubro, no Memorial da 

América Latina, na capital paulista. Uma é a Mercearia Santa Madalena, que apre-

sentou o petisco denominado “delação premiada”, e a outra é a Suco Verde Vivo 

com o prato miniabóbora com queijo vegano. Disse que acompanhou presencial-

mente o evento, considerando-o um sucesso de público e vendas. 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. Arnaldo 

Vieira falou que está em andamento a edição de um calendário de eventos para a 

cidade. Disse que apesar dos arranjos, não é possível conter a realização de di-

versos eventos simultaneamente na cidade em determinada época, eis que há di-

versos setores da economia que concorrem com públicos diferentes. Reforçou que 

está otimista e que, no final, todos do trade sairão ganhando. Na sequência, com a 

palavra, o Sr. Leandro Vieira de Carvalho  falou do bom público presente na quar-

ta edição do Q festival, realizado dia 12 de outubro. Mencionou que havia outros 

eventos voltados aos jovens naquele mesmo período, e que a leitura que faz é que 

o mercado de eventos é dinâmico, e que compreende a pulverização de público. 

Na continuidade, a Sra. Luciana Mori  comentou sobre a palestra realizada no anfi-

teatro do Siran, dia 8 de outubro. Disse que uma representante do Governo do Es-

tado e um consultor de Brasília repousaram seus temas em cima da necessidade 

da criação de uma Instância de Governança Regional de Turismo – IGRT – com 

vistas às ações turísticas numa esfera regional promovendo o setor e estimulando 

a economia. Ainda com a palavra, disse que se alguém nos perguntar sobre qual 

região turística Araçatuba está inserida, a resposta correta é “Tietê Vivo”.  Na con-

tinuidade, a Sra. Luciana falou também sobre a realização do 20º Campeonato Na-

cional e 16º Potro do Futuro da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo da 

Raça Paint Horse – que serão realizados entre os dias 15 e 17 de novembro, em 

Araçatuba. Disse que essa raça de cavalo possui como característica principal a 



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

pelagem pintada, sendo este um dos motivos mais apreciados por criadores e ad-

miradores de todo o mundo. Segundo ela, o município vem sendo reconhecido 

como a nova capital nacional do cavalo. As provas vão acontecer no Recinto de 

Exposições Clibas de Almeida. Ainda no uso da palavra, disse que os três cursos 

pedidos ao Governo do Estado foram aprovados e que estão em fase de inscrições 

no site viarapidaemprego.sp.gov.br. Mencionou que os cursos de Inglês para Re-

cepção, Operador de Caixa, e Atendimento visam atender a demanda econômica 

gerada pela Turismo de Compras e Eventos que são fortes na cidade. Concluiu 

pedindo que os conselheiros divulguem a lista de cursos que está disponível pelo 

whatsapp e que incentivem seus colaboradores a participar das qualificações. Sem 

outros assuntos para o momento, Finalizando, às 10h35min, a Senhora Presidente 

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

nica , lavrei e subscrevi esta ata. Os demais assinam a lista de presença que é par-

te integrante desta. 

 

Luciana Mori Gatto – Presidente 

 

 

Flávio Lamônica – Secretário Executivo 

 

 


