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ATA 32 – REUNIÃO ORDINÁRIA 10- BIÊNIO 21/23 

 

Aos 10 dias de marçode dois mil e vinte e dois reuniu-se a partir das 08h30 o Conselho 
Municipal de Turismo de Araçatuba para a 32ª (trigésima segunda) reunião ordinária, on 
line,gravada a partir do Posto de Informações Turísticas e a mantendo no canal da Secretaria 
Municipal de Turismo,conforme edital de convocação prévio, com a presença dos 
Conselheiros que a registraram na lista própria, a saber: Abilio Aparecido Peres Junior, Alex 
De Paula Castilho, Claudia Aparecida Amorim Colli , Claudio Mianutti Junior, Jose Antônio 
Bassetto Júnior,  Nelson Eduardo Pereira da Costa, Orbílio Flávio Lamônica 
e os Convidados Marcelo Astolphi Mazzei, Liliana Carvalho, Karla Ranyelle de Almeida 
Marques, Francisco Antônio Rodrigues, Cláudia Karine da Costa Lang, Cristian Antunes, Tiago 
Reis sob a coordenação do Presidente paraexecução da seguinte pauta: 1. LEITURA, 
DISCUSSÕES E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: dado que a leitura foi 
antecipada, os conselheiros dispensaram sua leitura e a aprovaram por unanimidade. 2. 
SAUDAÇÃO DOPRESIDENTE DO COMTUR: com a palavra, o Presidente agradeceu as 
presenças virtuais e de quantos estão conectados para deliberação dos assuntos da reunião. 
3. RENOVAÇÃO DAS CÂMARAS TEMÁTICAS - INDICAÇÕES PRÓPRIAS E DE 
TERCEIROS: a pedido do Presidente, o conselheiro Nelson Eduardo explicou que inseriu 
mensagens em todos os grupos das Câmaras Temáticas e pediu que cada membro se 
manifestasse sobre seu desejo de continuar, de se retirar, de se transferir ou de se adicionar a 
mais Câmara. Caso não se manifestassem, os grupos seriam desfeitos e novos convites e 
designações ocorreriam. Somente os membros Abilio Peres Junior,Marlene Kato, Liliana 
Ribeiro de Carvalho e Miriam Pereira dos Santos se manifestaram, de maneira que sugere ao 
Presidente o refazimento de convites para todas as Câmaras Temáticas, inclusive buscando 
novos convidados para colaborar com o COMTUR e também que examine a condição de 
designar Conselheiros Titulares ou Suplentes para as atribuições definidas conforme o 
Regimento Interno. Na sequencia e conforma a pauta de convocação o item 4. 
CONSELHEIRO ABILIO PERES JUNIOR - CAMPANHA PUBLICITÁRIA e 2o. CITY TOUR 
registrou esclarecimentos sobre sua proposta para o COMTUR adotar campanha publicitária e 
ajustar em seu perfil do facebook o check-in, atividade que apoiará à SETUR para implementar 
e comentou sobre o roteiro já em elaboração para o 2º. City Tour, visando apresentação dos 
templos religiosos do município, prevendo para antes do final do próximo mês de abril uma 
versão preliminar para testes. No assunto seguinte, 5. - COMENTÁRIOS SOBRE O 
FUMDETUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO (LEI 5863/2000), o Presidente solicitou à 
SETUR que explicasse sobre o assunto, encaminhado pelo chefe de gabinete da Secretaria, 
Sr. Nelson Eduardo, o qual apresentou texto da lei que criou o Fundo Municipal de Turismo de 
Araçatuba e no mesmo esclareceu que não necessários 10 (dez) Conselheiros Titulares para 
composição do corpo dirigente do FUMDETUR, elegendo dentre estes o seu Presidente e 
conselheiros fiscais. Concluiu solicitando ao Conselho que se manifeste a respeito, pois apesar 
de estar em lei, o Fundo se encontra inativo e é o órgão capaz de realizar receitas para 
aplicação específica no turismo, seja por recebimento de doações seja por cobrança de 
participações, venda de ingressos e as demais formalidades descritos na legislação. Concluida 
a explicação, o Presidente propôs aos Conselheiros que refletissem sobre o corpo diretivo do 
Fundo e aqueles que se interessarem se manifestem para sua composição, mencionando que 
oportunamente o COMTUR voltará a este assunto. Em seguida, trouxe abordagem ao assunto 
sobre 6. MEMÓRIA CITY TOUR / PROJETO CIDADE DA CRIANÇA / LISTA DE PROJETOS 
21/24, ponto ao qual novamente o conselheiro Nelson Eduardo detalhou a realização do City 
Tour Caminhos da História de Araçatuba, comentando sobre a mini palestra no Posto de 
Informações Turísticas – PIT, o percurso criado pela convidada Liliana Carvalho com apoio do 
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conselheiro Abilio Junior, pesquisa e texto pela guia de turismo Teresa Malagoli, as reações de 
novidade expressas por vários participantes do passeio, em cada ponto relatado pela guia e, 
no final, todos respondendo ao questionário de avaliação atribuindo pontos que concluiram 
pela aprovação do roteiro que durou o tempo previsto de aproximadamente duas horas. 
Acrescentou que logo seja possível a SETUR oferecerá publicamente este roteiro para 
exploração pela iniciativa privada, pois a Secretaria não dispõe dos recursos minimos 
necessários para oferta regular, porém considera a possibilidade da realização semanal, dentro 
do Programa Turistar Araçatuba voltado aos m oradores, com apoio das Secretarias Municipais 
de Cultura e de Esportes e Lazer. No ponto sobre a Cidade da Criança relatou visita que a 
SETUR, através do Secretário Marcelo Mazzei fez a Santa Fé do Sul, onde visitou aquele 
atrativo turístico em companhia do Secretário de Turismo local, colhendo detalhes, cópia da 
planta baixa e fotos para subsidiar a elaboração do projeto pela arquitetura da Prefeitura 
Municipal. Sôbre a lista de projetos 21/24 apresentada ao COMTUR em reunião realizada no 
Tietê Resort Residence lembrou a todos que houve a votação para priorizar implantações de 
novos atrativos turísticos em Araçatuba e que esta proposta mereceu aprovação e aplausos. 
Assim sendo, as Secretarias Municipais afins com o Turismo, em reunião colegiada, concluiu 
que o melhor lugar para o projeto será no Bosque Municipal, equipamento público que precisa 
e merece toda a atenção para recuperar a frequencia dos moradores e atrair visitantes, o que 
será possivel com a Cidade da Criança.Continuando com a palavra e autorizado pelo 
Presidente, o conselheiro Nelson Eduardo, em seu papel de Interlocutor Regional do Turismo e 
Presidente provisório da ADTR – Agencia de Desenvolvimento do Turismo Regional Tietê Vivo 
trouxe 7. ATUALIZAÇÕES DA IGR - REGIÃO TURÍSTICA TIETÊ VIVO informando a todos 
que a proxima reunião da Região Turística, a ocorrer na cidade de Piacatu, decidirá a data e 
local de convocação para Assembléia Geral de constituição, fundação, aprovação dos 
estatutos e validação da diretoria provisória, a partir da qual a Agencia iniciará a filiação de 
órgãos do Poder Público, da Iniciativa Privada, das Entidades Organizadas da Sociedade Civil, 
de instituições de ensino e pessoas físicas, além das atualmente componentes da Região 
Turística, por meio de documento formal na condição de Sócios Fundadores por período 
proposta de 180 (cento e oitenta) dias a ser proposto à Assembléia, prazo este que ao seu final 
elegerá a Diretoria Executiva, Diretoria Técnica e Conselho de Prefeitos. Nelson Eduardo ainda 
informou que a Agencia deverá iniciar suas atividades com os 23 (vinte e três) municípios 
atualmente cadastrados no SISMAPA, plataforma do Ministério do Turismo que homologa o 
Mapa do Turismo Brasileiro, destacando a todos que nossa Região Turística Tietê Vivo conta 
com os Municípios de Interesse Turística de Araçartuba, Barbosa e Buritama, com Penápolis já 
pré aprovado na expectativa de ampliação do numero de MIT no estado. Agradecendo as 
informações, o Presidente José Antônio Basetto Junior anunciou a 8 - FALA DO 
SECRETÁRIO MARCELO ASTOLPHI MAZZEI (SMDERT e SETUR) > MINTUR+CNM+ZOO 
ANIMAIS DE BRINQUEDO, que comanda as Secretarias de de Desenvolvimento Econômico e 
Relações do Trablaho e de Turismo, para as atualizações nas reuniões do COMTUR sobre as 
atividades das Secretarias. Dentre vários itens, o Secretário destacou as visitas que fez à CNM 
– Confederação Nacional dos Municípios, onde despachou com as coordenadoras da Câmara 
Especializada do Turismo, colhendo sua inclusão na plataforma da entidade para acessar 
todos os programas de financiamento e incentivo disponíveis no ambito do Governo Federal e 
declarando-se muito satisfeito com a receptividade e o apoio expressos pelas representantes 
da entidade. Ainda em Brasília, acompanhado do Inrerlocutor Regional do Turismo, Nelson 
Eduardo, estêve no Ministério do Turismo em reunião com a Coordenadora Nacional da 
Regionalização do Turismo, oportunidade em que ambos se esclareceram em detalhes sobre o 
funcionamento e cronograma da estratégia fixada na própria lei geral do turismo, estreitaram 
relações e criaram canal direto com o Ministério, inclusive já obtendo informações sobre o 
andamento de proposta para convenio de revitalização do bosque.Trouxe à avaliação do 
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COMTUR a idéia e proposta da criação de um “zoológico de animais de brinquedo” como 
atrativo turístico inusitado e único até agora, a ser também instalado no Bosque Municipal, sob 
orientação e projeto do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, projeto que 
se aprovado pelos Conselheiros poderá ter os recursos pleiteados já para a próxima liberação 
de recursos pelo DADETUR, eventualmente executando o projeto em etapas juntamente com a 
Cidade da Criança. Encaminhando o encerramento da reunião, inclusive pelo limite de horário, 
o Presidente agradeceu a participação de todos e desde já convoca a todos para a próxima 
reunião, que será em formato unicamente presencial, em data e local a ser oportunamente 
informado pelo edital de convocação 
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