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de junho de 2018.

Por determinação superior, em atenção ao Oficio SGP
n° 573/2018, referente ao Projeto de lei n° 279/2017, que
classifica Córregos como municípioDois 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
consideração.
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Grupo Técnico de Análise dos Municípios de Interesse Turístico - GT MIT

GRUPO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS MUNiCíPIOS DE INTERESSE TURíSTICO
PROJETO DE LEI N" 279, de 2017
OBJETO: Classifica Dois Córregos como Município de Interesse Turístico

São Paulo, 21 de junho de 2018

PARECER GT MIT N" 86/2018

o Município de Dois Córregos, situado na Região Turística Caminhos do Tietê
(Região Administrativa de Bauru) com população de 26.526 habitantes, destaca-se com a produção
rural onde destaca-se a Festa da Macadâmia, que se consolida pela sua singularidade que atrai
diversos turistas, além de seus diversos atrativos culturais que complementam a oferta no município.

o Grupo Técnico de Análise dos Municípios de Interesse Turístico - GT MIT,
designado pela Resolução ST 30 de 4 de dezembro de 2017, realizou análise da documentação do
município de Dois Córregos em 11 de janeiro de 2018, quando o mesmo foi devolvido. O processo
retoma para análise deste grupo técnico em 15 de maio de 2018 com a complementação de
informações. Com referência ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 4° da Lei
Complementar 1.261/2015, conforme especificado no ofício da Comissão de Constituição e Justiça,
sp-guem as seguintes informações:

I - Potencial Turístico
Foi realizada pesquisa de demanda turística para identificar o perfil do turista no

município, coordenada pela empresa WB Serviços, no períodos de maio de 2016 à junho de 2017
com a aplicação de 283 em atrativos, eventos e estabelecimentos de hospedagem e alimentação. O
estudo demonstrou os seguintes resultados: 62% permanecem um dia no município, 76% viajam nos
finais de semana para o destino, 57% tem como meio de transporte o ônibus, 48% tem como
motivação de viagem a participação em eventos e 19% viajam para o município pela gastronomia.
Entretanto a pesquisa não foi realizada por entidade especializada e no ano anterior ao pleito.
Atendeu parcialmente ao requisito.

II - Servico Médico Emerqencial
Informou 1 (um) hospital, 2 (duas) Unidades Básicas de Saúde UBS e serviço de

SAMU, atendendo ao requisito.

III - Equipamentos e Serviços Turísticos
Meios de hospedagem - indicou 4 (quatro) estabelecimentos com um total de 380

leitos, considerada uma capacidade aceitável. Atendeu ao requisito;

Serviços de Alimentação - informou 12 (doze) estabelecimentos de alimentação, co~
capacidade considerável e qualidade excelente. Atendeu ao requisito; ~
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Serviço de Informação Turistica - Indicou a existência de 2 (dois) Postos de
Informações Turísticas, sendo um localizado no Museu da Gente e outro na Estação Rodoviária, com
funcionamento das 8 às 20 h, entretanto, sugere-se o aperfeiçoamento do site da prefeitura com as
informações turísticas do município.Atendeu ao requisito.

IV - Infraestrutura Básica
Atende ao requisito, apresentando índice de 99,72% dos domicílios atendidos em

abastecimento de água e 99,97% no que se refere à coleta de resíduos sólidos;

V - Atrativos Turísticos
Apresentou vocação interessante para Ecoturismo com as Cachoeiras Véu da Noiva,

Dona Aninha e dos Escravos. No Turismo Cultural destaque para a estação Ferroviária, a Igreja
Matriz e o Cine São Paulo. O GTMIT considerou que a Macadâmia é um grande diferencial para o
município, mas que houve um excesso na apresentação de seus produtos (gastronomia e eventos)
em detrimento de outros possíveis atrativos. De todo modo o GT MIT considerou que atendeu ao
requisito.

VI - Plano Diretor de Turismo
Elaborado nos termos legais conforme Lei Municipal nO4326/2017, com audiência

pública, análise SWOT, proposição, objetivos e ações, atendendo ao requisito.

VII - Conselho Municipal de Turismo
Constituído pela Lei 4370/2018 de caráter deliberativo e consultivo, com as atas

registradas necessárias ao pleito e suas respectivas listas de presença. Atendeu ao requisito.

Diante de todo o exposto, que indica que o município de Dois Córregos
cumpre os requisitos estabelecidos na Lei Complementar n° 1261/2015, o GT MIT manifesta-se
pela aprovação do PL 279/2017, para que Dois Córregos seja classificado como Munlcíp~~_g_t;L.__~
Interesse Turístico. §;>-,~ "f.-(~"
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Grupo Técnico de Análise dos Municípios de Interesse Turístico
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INTERESSADO: ASSEMBLEIA LEGISLA TIVA- DEPUTADA CLÉLIA
GOMES

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

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

Em atendimento à solicitação da Comissão de Constituição, Justiça e

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

dos requisitos estabelecidos nos Incisos I, 11, III e IV do artigo 4° da Lei Complementar

nO1.261 de 29 de abril de 2015, encaminho o Parecer Técnico GTMIT nO86/2018, do

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

município de Dois Córregos (PL nO279/2017).

Na oportunidade, reitero protestos de elevada consideração e apreço.

São Pm, ,'6~j@h 2 2018
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JOSÉ ROBERTO


