
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL

ASSESSORIA TÉCNICA
,
~""'''-"-'' ..

OFÍCIO N° 325/2018/ATeCC
Ref.: cc n° 12.753.50/2018

São Paulo,08 de maio de 2018.

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

Por determinação superior, em atenção ao Ofício SGP
n° 2232/2017, referente ao Projeto de lei n° 110/2017, que
classifica Juquiá 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.
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GOVER!i\H) lOJO fí:STADO DlE sÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO

(irupo Técnico de Análise dos Municípios de Interesse Turístico - GT MIT

GRUPO TIÉC!\I~CO DE ANÁUSE DOS MUN~cípK)S DE iNTERESSE TURíSTICO
PROJETO DE l.Ei NC; vj 10, de 2011
OBJETO: C~a$sBffflr;~!;,JlKjUÔ@ como MUú1ndpio dê ~ú1teresse Turistico

São Paulo, 26 de êlb(Í~de 2018

PARECER GT M~TN° 58/2018

o Município de Juquiá, situado na Região Turística Caminhos da Mata
Atlântica (I=\egião /\drnitlÍstrativa de Registro), com população 18.862 habitantes, atrai diversos
'turistas iníeressa(.1os em práticas ligadas ao ecoturisrno devido suas áreas naturais, além de
apresentar considE)r~lVei vocação para Turismo d('3Aventura com atividades que proporcionam
momerr1os de lazer- e diversão aos :SE:~US visitantes.

o Grupo Técnico de Análise dos Municípios de Interesse Turístico - GT
MIT, designado pei.~\ Resolução ST 30 de 4- de dezembro de 2017 realizou análise da
documentação do i"r\unicípio de JlLlqUliá Com referência ao cumprimento dos requisitos
estabelecidos no a:iigo 4° da Lei Complementar 1.261/2015, conforme especificado no ofício da
Cornissi3o de Constituição e JUstiÇei, seguem as seguintes informações:

.L::_Eate tici a I T l,[j.frtiÇ.9_,
Foi reaiiz:ada pesquisa de demanda turística pela prefeitura em contrato com a

empresa Menon Assessoria e Consultoria ao longo do ano de 2016 tendo 726 questionários
aplicados em Ílotéis, atrativos e eventos da cidalje, demonstrando um fluxo anual estimado de
6000 turistas por mIo. O estudo demonstrou os seguintes percentuais: 31 % dos turistas são de
Sorocaba, 60% tê!'y\ como meio ,je transporte veículo próprio, 43% permanecem um dia no
municlpio e 6(}-j'r) tôrrl corno motivíSiçf30 ele viagem a aventura. Entretanto, a pesquisa não foi
realizada em cOlivénio com entidade espedalizada, sendo considerado que atendeu
parda!rraente 8)0 r~sq[uN'~dh').

~I - Servico rvlé(;l_[ç.º".!;.m~rqencigJ_
Infortll(;;U 2) existência ele 1 (uma) Unidade Básica de Saúde e 1 (um) Pronto-Socorro

e atendimento ernen.}3ncial 24 horas, attmdendo ao Il'eqtl.!isito.

w - Equmament()§_~:1_f3._,ª.r:.'{i_ç_osTurísticos . '->,

Meios de hospedagem ._-indicou a existência de 4 (quatro) meios de hospedagem
com 108 (cento I:: nove) unidades habitacionais - UH's, sendo considerado uma capacidade
aceitável, atend;:.ifndG ao requisito:

Servil;OS. de Alimentação - informou a existência de 14 (quatorze) estabelecimento~11
de alimentação, s~;ndo considerado uma capacidade., e qualidade aceitável, atendendo aQ! ,
requisBto; '. j~'; i
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Serviço de Informação Turística -- indicou a existência de 1 (um) Posto de
Informações Turísticas localizado no Portal de Entrada da Cidade com funcionamento de terça
à domingo, entretanto, o site de informações turísticas apresentado está em manutenção.
Atendeu parcialment.e ao ll'equis~to;

IV - Infraestrut~Jr8.Básiccl_
Aterode 810 irequisnto, apresentando índice de 94,28% dos domicílios atendidos com

abastecimento de éçlua e 98,00% no que se refen~ à coleta de resíduos sólidos;

v -Atrativos Turisti_çg_§:_
Apresentou vocação expressiva para Ecoh.lllf'ismo com o Rio Assungui, Rio Juquiá,

Cachoeir'a do Maluf '3 Mirante Juquiá Também 56 identificou vocação interessante para o
Turismo de AVí':mt:iJ.H'B. com atividades de raffing, rapei e cicloturismo e para o Turismo
Cultural com o Conjunto Arquitetônico Ferroviário (Estações Juquiá e Cedro), com a Usina e a
Comunidade OuHombcia de Morro Seco. AteilJdePJJao requisito;

VI - PiaDO Diretor ge Tuíismo
Elaborado nos termos "sgais conforme Lei Municipal nO 790/2017, com metas, plano

di~ ações, anáiise S\NOT e projetos, atenldsn1d!o ao requisito.

VII - Conselho i\!lw_1icipa I de Turismo ..
Constituído peias Leis n° 791/2017 e 826/2018, de caráter deliberativo e atas que

dernorístrarn um CO;V1TUR atuante, atendeu iSlO req!Ulllsito. "

Diante de todo o exposto, que indica que o munlclplo de Juquiá
curnpre os requisitos estabelecidos na Lei Complernentar n° '1261/2015, o GT M~T manifesta-
se pe~a a~cH'(pvaç~odo iPl 110/20'17, para que J!Ulqll.li,ã possa ser classificado como Município
de interesse Turístico.

Cleyde Dini Éder Rafael dos
Santos

Larnara Amirandf:

GnJlPo Téi\.";r!icode Ané~ise dos M!Ulnicopios de interesse Turístico
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INTERESSADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DA CIDADE DE JUQUIÁ COMO
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO. SOLICITA.

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

Em atendimento a solicitação da Comissão de Constituição, Justiça e

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

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

n° 1.261 de 29 de abril de 2015, encaminho o Parecer Técnico GTMIT n° 58/2018, do

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

município de Juquiá (PL n° 110/2017).

Na oportunidade, reitero protestos de elevada consideração e apreço.

São Paulo, 27 de abril de 2018.

NANCI CORT AZZO MENDES GALUZIO
Assessora Técnica de Gabinete IV

respondendo pela Secretaria de Turismo


