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Aos 28 dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho 

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

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

seu Araçatubense de Artes Plásticas, na Secretaria Municipal de Cultura (Rua Du-

que de Caxias, 20), conforme convocação feita para esta data, com a presença 

dos que rubricam a Lista de Presença anexa, e sob o comando da presidente em 

exercício para a seguinte pauta: 

1. Leitura da ata anterior; 

2. Dinâmica de hospitalidade; 

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 Sra. Marivan Santana Telles, anfitriã da presente reunião em sua 

instituição, a saber, Museu Araçatubense de Artes Plásticas (MAAP). Ela renovou 

as boas vindas e contou que o MAAP foi inaugurado em novembro de 2010, como 

parte dos festejos em comemoração aos 102 anos de Araçatuba. Relatou que o 

espaço possui salas para abrigar exposições dos artistas da cidade, sendo uma 

das salas destinada à reserva técnica. Finalizando, convidou os presentes para 

uma visita à exposição que está em andamento cuja mostra trata-se de objetos 

artísticos de decoração feitos com sucatas encontradas no lixo. 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: Dinâmica de 

hospitalidade . Com a palavra, explicou o procedimento do exercício em grupo. A 

meta é que cada Membro: 1 – Escreva seu nome em um papel, visando um sortei-

o, e o deposite numa urna; 2 – Retire da urna um papel com o nome de outro cole-

ga; 3 – Escolha um objeto que está sobre a mesa, entre os quais, um livro, um pei-

xinho de pelúcia, uma agenda, um mini-engradado de cervejas, um apito indígena 
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etc. Após, todos terem feito o sorteio de um colega e escolhido uma peça da mesa, 

a Sra. Presidente recomendou que cada Conselheiro dissesse, na sua opinião, 

qual a relação (analogia) entre o objeto selecionado e turismo. Ao término de cada 

fala, a pessoa presenteava o colega sorteado com o objeto que havia previamente 

escolhido. Todos os membros presentes participaram da roda por interagir e pre-

sentearem-se mutuamente. Finalizando a dinâmica, com a palavra, a Senhora Pre-

sidente disse que estava muito feliz pela participação de todos. Na sequência, 

houve uma visita de caráter extraordinária do Sr. Sérgio Tumelero , Secretário de 

Esportes e Cultura. Com a palavra, Ele reforçou as boas-vindas a todos assegu-

rando que Cultura e Turismo são irmãs que devem andar de mãos dadas, e que a 

meta da administração é fortalecer os laços de união entre as duas Secretarias 

com muito trabalho e comprometimento. Finalizou colocando a Casa da Cultura 

Adelino Brandão à disposição do COMTUR. Dando continuidade, a Sra. Presidente 

passou ao TERCEIRO e último tópico da pauta: Comunicados e outros assun-

tos.  Com a palavra, o Sr. Marcelo Mazzei, Secretário Municipal de Turismo, con-

tou que Araçatuba foi vencedora do prêmio Top Destinos Turísticos 2019 – modali-

dade Compras. Na continuidade, mostrou o troféu e reconheceu dizendo que a 

conquista também é fruto de cada membro presente e, portanto, merece uma foto 

como recordação do mérito. Na sequência, cada um dos presentes foi fotografado 

com o troféu em mãos.  Finalizando, às 10h45min, a Senhora Presidente Luciana 

Mori disse que a próxima reunião será no dia 30 de janeiro de 2020. 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 

 

 


