
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL

ASSESSORIA TÉCNICA

OFÍCIO N°104/2018/ATeCC
Ref.: cc n° 949.500/2017

São Paulo, 16 de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência
Deputado Cauê Macris
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado

Por determinação superior, em atenção ao Ofício SGP
n° 1730/2017, referente ao Projeto de lei n° 708/2015, que
classifica Guaíra como município de interesse turístico,
sirvo-me do presente para encaminhar-lhe o parecer exarado
pelo Grupo Técnico de Análise dos Municípios de Interesse
Turístico, bem como do despacho firmado pelo Titular da
Secretaria de Turismo.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e

consideração.
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Grupo Técnico de Análise dos Municípios de Interess Turístico - GT MIT

GRUPO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS MUNiCíPIOS DE IN ERESSE TURíSTICO
PROJETO DE LEI N° 708, de 2015
OBJETO: Classifica Guaíra como Município de Interesse Turístico

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018

PARECER GT MIT N° 16/201

o Grupo Técnico de Análise d s Municípios de Interesse
Turístico - GT MIT, designado pela Resolução ST 30 de 4 e dezembro de 2017 realizou
análise da documentação do município de Guaíra. Com r ferência ao cumprimento dos
requisitos estabelecidos no artigo 4° da Lei Comple entar 1.261/2015, conforme
especificado no ofício da Comissão de Constituição e J stiça, seguem as seguintes
informações:

I - Potencial Turístico
Foi realizada pesquisa de demanda turística c m o objetivo de identificar o

perfil do turista do município pela Prefeitura com a empres Fiori & Pfaffman no período
de setembro a dezembro de 2015 com a aplicação de 11 questionários. No entanto, o
estudo não foi realizado em convênio com entidade especi lizada, conforme disposto na
lei complementar sendo considerado que atendeu parcial ente ao requisito.

II - Serviço Médico Emergencial
Atende ao requisito quanto ao serviço médic emergencial, pois indicou 1

(um) Hospital, 6 (seis) Postos de Saúde, 1 (um) Pronto Soc rro e serviço de SAMU.

III - Equipamentos e Serviços Turísticos
Meios de hospedagem - indicou 10 (dez) estabe ecimentos com 272 Unidades

Habitacionais, considerado uma capacidade aceitável, aten endo ao requisito;

Serviços de Alimentação - informou cerca de 40 ( uarenta) estabelecimentos de
alimentação, considerado com capacidade e qualidade acei áveis. Atendeu ao requisito;

Serviço de Informação Turística - Atendeu ao req isito, pois informou Posto de
Informações Turísticas localizado na Rua Oto n° 500, c m funcionamento de terça à
domingo das 8 as 17 horas. Sugere-se, todavia, que o si e da Prefeitura contemple as
informações turísticas do município, como atrativos, se viços de hospedagem e de
alimentação.

IV - Infraestrutura Básica J
Atende ao requisito, apresentando índice de 99,82° dos domicílios atendidos e~
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Grupo Técnico de Análise dos Municípios de Interes e Turístico - GT MIT.

v - Atrativos Turísticos
Apresentou vocação expressiva para o Ecoturismo com o Zoológico Municipal, a

Represa do Rio Grande, o Parque e o Lago Maracá e diversos rios. Considerou-se
vocação interessante para o Turismo Religioso com a Ca ela Santa Luzia, o Betania Lar
e a Romaria Pindoba. Complementa a oferta o Turism de Saúde com o Balneário
Polycarpo. Atendeu ao requisito.

VI - Plano Diretor de Turismo
Elaborado nos termos legais conforme Lei Municipal nO2761/2016 com diagnóstico,

prognósticos e plano de ações, atendendo ao requisito.

VII - Conselho Municipal de Turismo
Constituído pela Lei 2023/2002 é de caráter consu tivo e deliberativo. Entretanto,

verificou-se que se trata de um conselho não atuant pois as atas apresentadas,
correspondem a 6 reuniões realizadas em pouco mais de um mes. O GTMIT solicitação
de novas atas, só foram reapresentadas as mesmas, indi ando que não houve qualquer
outra reunião após julho de 2017.

Diante de todo o exposto, este rupo técnico concluiu pela
impossibilidade de análise do pleito em questão, por n- se encontrar devidamente
instruído, e sugere que o mesmo seja devolvido à A sembleia Legislativa de São
Paulo para que providencie a complementação da instruç o do processo de acordo com
as normas legais e as sugestões deste grupo técnico, p ra POS!~~iOr volução a esta
secretaria. ~
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INTERESSADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DA CIDAD DE GUAÍRA COMO
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍ nco. SOLICITA.

À Assessoria Técnica da Casa Civil
Sra. Juliana Ogawa - Assessora Chefe

Em atendimento a solicitação da Co issão de Constituição, Justiça e

Redação da Assembléia Legislativa do Estado de São aulo referente ao cumprimento

dos requisitos estabelecidos nos Incisos I, lI, III e IV d artigo 4° da Lei Complementar

n0 1.261 de 29 de abril de 2015, encaminho o Parecer écnico GTMIT n° 16/2018, do

Grupo Técnico de Análise dos Municípios de Interesse urístico - GT MIT, referente ao

município de Guaíra (PL nO708/2015).

Na oportunidade, reitero protestos de elevada consideração e apreço.

ão Paulo, 16 de fevereiro de 2018.
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Secretário Adjunto da Casa Civ 1

respondendo pela Secretaria de Tur smo


