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No primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho 

Municipal de Turismo de Araçatuba para a reunião extraordinária, às 8h30min, nas 

dependências da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações do Traba-

lho, na Rua Waldemar Alves, 50, conforme convocação tempestiva 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. 

 

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. Marcelo Mazzei, Secretário Municipal de Turismo que falou 

do sucesso do evento promovido de 20 a 28 de julho pela Associação Brasileira de 

Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM). Resumidamente, contou sobre sua 

percepção dos 9 dias que esteve no recinto, revelando-se impressionado com a 

quantidade de pessoas de fora da cidade, a organização e a beleza das provas. 

Continuando, falou sobre o ingresso de Araçatuba no rol de cidades associadas à 

AMITESP- Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do 

Estado de São Paulo. Disse que essa associação visa apoiar e fortalecer os Muni-

cípios de Interesse Turístico – que é o caso de Araçatuba. Finalizou falando sobre 

os planos do executivo local que é a implantação de um novo terminal rodoviário 

na cidade. Face às várias constatações, entre as quais: 1) que o prédio onde fun-

ciona o atual Terminal Rodoviário de Araçatuba é antigo e carente de acomoda-

ções e conforto dos usuários; 2) que houve crescimento da cidade e a dinâmica do 

trânsito é prejudicada com o fluxo intenso de ônibus que entram e saem pela Ave-

nida Brasília; 3) que há estudos logísticos que indicam a necessidade de transfe-

rência do Terminal Rodoviário para outro local – acessível às entradas na cidade –, 

sobretudo pela rodovia Marechal Rondon (SP300); 4)  que a Companhia de Entre-
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postos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) está desativada há décadas; 

ENTENDE que aquele imóvel é o ideal para construir a nova Rodoviária. Disse que 

o prefeito já protocolou um pedido ao Vice-presidente da República, general Hamil-

ton Mourão. Finalizou dizendo que está otimista em relação ao novo projeto. 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: Aprovação do Regimento Interno do COMTUR. Ato contínuo, passou a 

palavra ao relator, Sr. Helerson de Almeida Balderramas  que fez a leitura e últi-

mas considerações de artigos e incisos que foram alterados ou suprimidos. Dando 

sequência, a Presidente Sra. Luciana Mori Gatto  constatou a presença de dois 

terços dos seus membros, conforme determinada o artigo quarto, inciso sexto da 

LEI N.° 8.086 - DE 7 DE JUNHO DE 2018 que “Dispõe s obre a criação do Conse-

lho Municipal de Turismo e dá outras providências”. Submeteu a proposta do texto 

regimental à aprovação dos membros. Houve a aprovação unânime . Sem mais, a 

Sra. Presidente anunciou que a próxima reunião ordinária será no dia 29 de agosto 

no Museu Ferroviário, na Rua Joaquim Nabuco, 125. Finalizando, às 10h25min, a 

Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reuni-

ão. 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 
 

 
 


