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I O PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS.
Art. 1“. Fica instituído o Plano Municipal de Turismo do Município de Ribeirão Preto,
instrumento de planejamento capaz de orientar o desenvolvimento do turismo,
aliando a conservação de seu patrimônio natural ao desenvolvimento
socioeconômico do Municipio.

Art. 2º. O Plano Municipal de Turismo faz parte de um processo permanente de
planejamento municipal, constituindo—se como o instrumento estratégico da
politica de desenvolvimento turístico do Municipio. Este planejamento deve ser
visto como um meio para que o turismo no Município alcance a sustentabilidade
econômica, sociocultural e ambiental.

Parágrafo único. O Plano Municipal de Turismo foi construído de acordo com as
orientações do Ministério do Turismo e da Secretaria de Turismo do Estado de
São Paulo, e tem por objetivo constituir diretrizes para a condução da atividade

turística no Município, de forma compartilhada, respeitando a competência de
cara órgão e entidade para a qualificação como destino turístico, levando—se em
conta as peculiaridades> as vocações, os anseios do presente e do futuro da
sociedade.

Art. 3º. São objetivos do Plano Municipal de Turismo:

I

ªi

W

pensar, planejar e empreender cooperativamente o turismo, como vetor
sustentabilidade do desenvolvimento municipal;
—

de
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II

ser um destino de turismo competitivo a nível nacional e internacional,

—

reconhecido por nossas práticas sustentáveis, inovadoras e pela hospitalidade
local;

III — viabilizar

e estabelecer ações e projetos convergentes entre o turismo e a

cultura, valorizando a história, a cultura e os costumes locais;

IV

—

aumentar a demanda turística e ampliar o tempo de permanência e a

satisfação do turista no município;
V

—

apoiar fortemente o acréscimo, a qualidade e a diversificação dos atrativos

turísticos e da infraestrutura de apoio ao turista;
VI — identificar o posicionamento de Ribeirão Preto no cenário turistico atual;

Vil — auxiliar a identificação dos segmentos turísticos locais e a correta alocação
de recursos;

VIH — buscar uma gestão democrática, participativa, integrada e transparente.
Art.

4“. É parte integrante desta lei o Anexo Único, que constitui o texto integral do

Plano Municipal de Turismo do Município de Ribeirão Preto.

Parágrafo único. O link para acesso ao Plano Municipal de Turismo de Ribeirão
Preto: http ://www.ribeiraopreto.spgovvbr/sturismo/pdÚplano—turismopdf

Art. Sº. Caberá

à Secretaria Municipal de Turismo a coordenação e a elaboração do

Plano Municipal de Turismo, que será realizado com a participação, no que
couber, do Conselho Municipal de Turismo de Ribeirão Preto (COMTURP) e
sociedade civil.

Art.

6“. As alterações do Plano Municipal de Turismo, decorrentes das revisões

elaboradas pelo Executivo serão, obrigatoriamente, revistas a cada três anos
contados a partir da elaboração do primeiro Plano ou quando necessário,
observado o interesse público.
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Art. 7º. A presente lei será regulamentada pelo Executivo, no que couber, no prazo de
90 (noventa) dias, a contar de sua publicação.

Art.

8“. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações

orçamentárias próprias.

Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO RIO BRANCO
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SESSÃO PLENÁRIA DE 06 DE DEZEMBRO DE 2.017
Ao sexto dia do mês de dezembro de dois mil e' dezessete às 17h00 no Stream
Palace Hotel, localizado na Rua General Osório, 830 Centro Ribeirão Preto SP; foi
instalada sessão plenária pública ordinária do Conselho Municipal de Turismo
COMTURP da qual em registra-se o seguinte:
CONVOCAÇÃO:
Convocação por meio eletrônico no dia 29/11/2017 apartir das

—

MESA DOS

TRABALHOS
PAUTA DA

Oth.

mesa dos trabalhos foi assim constituida: na presidência da
sessão, Wiison Rocha, presidente do Conselho
Secretario de Turismo Edmilson Carlos Domingues e

A

Secretária Executiva do Comturp» Raquel Schnorr
1) Abertura pelo Presidente

SESSÃO

2) Explanaçâo sobre a adequação do Regimento Interno
3) Arguições pelos presentes;
4) Aprovação do Plano Municipal de Turismo
Wilson da Rocha Prestes —- APP
Fernandes Bernardes Barreto Acirp

CONSELHEIROS

TITULARES

—

PRESENTES
wmsamewwe

CONSELHEIROS
SUPLENTES
PRESENTES
AUSENCIAS
JUSTIFICADAS

Thereza Cristina C. de Freitas- Sec da Fazenda
Maria Luiza C.F Chaves-Sec da Cultura
Leonardo de Moura Parei-Sebrae

Carlos Frederico Marques—Sindicato Hotéis
Mauro Batista— Convention
Edilson de Oliveira- AWIRP
Paulo H. Picolo- Sec de Esporte
10. Antonio Celso Ferreira RimoliCoderp
11 Edgard de Castro» São Paulo Filme Comission
12. Edmilson Carlos Domingues-Sec de Turismo
1. Ana Hilayali Sarantopoulus Aoirp
2. Márcio Santiago - Convention Bureau
3. Raquel TDM Sohnorr— Sec Turismo
Sem justificativas
—

PREVIAMENTE

AUSENCIAS NÃO
JUSTIFICADAS
VISITANTES E
CONVIDADOS

PRESENTES

Considerar ausência dos demais Conselheiros
1. Ricardo Cruz Gomes

« Secretaria de Turismo
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2. Rodrigo Natal Duarte Polo Cervejeiro
3. Ismael Colosi— Sec. Emprego Trabalho e Renda/SP
4. Lucas César Branquinho Sec. Turismo
5. Eduardo Molina
6. Lucas Henrique dos S. Garcia
7. Lucas Henrique dos S. Garcia
——

—

8. Paulo

«««—umª.:àqi

Cesar Nogueira

[às

º.

FOLHA nº
P n. os. É“? Gªfieirª
:

ª”—

»»“,

Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estªdo de Sãº Paulo
Secretaria Munícipai do Turismo
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

Agente/dla Adminlstração
Secretaria Municipai de Turismo

9. Landerson Schwob Marais
Sem leitura enviado por e—mail.

ATA ANTERIOR
ORDEM DO DIA

faia

O presidente Wilson Rocha abriu a reunião
Secretário e passando a palavra para o mesmo. apresentando o
Sr. Edmilson parabenizou o Presidente do
Comturp e agradeceu
a Ana peio espaço cedido para a reunião, Hotel Stream Palace,
e iniciou fala com um breve relato sobre:
O Sr. Edmilson falou sobre sua
'
presença no Encontro de
Municipios da Mogiana CMM
Neste encontro foi entregue o
projeto do Trem Turístico da região.
' Expianou sobre o assunto do outro projeto de Trem Turistico
para a cidade Ribeirão Preto. O secretário de turismo informou
que o Sr. prefeito Duarte Nogueira estaria se reunindo como e
responsável do Instituto do Trem. O Sr Mauro, presidente do
Convention & Visitors Bureau, indagou sobre o prefeito
receber a
entidade que preside, pois também sua entidade tem um
projeto
de Trem
——

Turistico.

O secretário afirmou que

conhece o projeto do Trem Turístico do
Convention & Visitors Bureau, queiá teve várias reuniões
com o
Sr. Marcio Santiago, da mesma entidade
para falar sobre
assunto, e que continuará a disposição do Sr Márcio Santiago
sempre para falar sobre o Trem Turistico Local;
Na reunião foi feita uma explanação sobre feira
a
de
Eucalipto na Região, sendo que seu lançamento está previsto
para o ano de 2018 na cidade Santa Rita do Passa Quatro,
favorecendo nossa cidade e a hotelaria de Ribeirão Preto;
Disse que esteve presente na entrega de certificados do
Senar;
Falou-se sobre o assunto do Parque Permanente de
'
Exposições e projetos para o parque bem como sua concessão
ainda indefinida, mas que terá uma definição já em 2018;
Relatou que participou junto ao Prefeito da 15ª reunião de
'
interesses turisticos na cidade de Guarulhos, com outras cidades
para obter resultados favoráveis ao aeroportuários;
«Terminou a feia em sua primeira participação
agradecendo aos
—

ORDEM DO DIA

Continuação

presentes.

O Sr Marcio Santiago solicitou que o Secretário de
Turismo,
repetisse a fala sobre o assunto do Trem Turistico local , pois
chegou atrasado na reunião, onde o mesmo prontamente
explanou e completou a fala sobre os projetos do Trem Turistico,

dizendo que assinou a entrega dos projetos ao Procurador
Público Federal no qual foi convidado para uma Reunião,
e
reforçou que o primeiro projeto que recebeu na Secretaria de
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Turismo foi do Convention & Visitors Bureau, e depois do Sr.
Denis do instituto do Trem, confirmou uma reunião
que terá com
o Prefeito e o Procuradoriunto com o Sr. Denis na prefeitura no
dia seguinte a esta reunião, logo após encerrou sua fala.
O Presidente do Comturp tomou a palavra e detalhou
que visitou
pessoalmente 13 entidades que fazem parte do Conselho
Municipal de Turismo e que não vinham participando das
reuniões. Que apenas 1 não obteve retorno, o Sindicato dos
Jornalistas não tem mais sede na cidade. informou que necessita
de alteração no Regimento Interno para dar continuidade em
alguns trabalhos, inclusive sobre a ausência de algumas
entidades. Pois se não houver 2/3 das entidades com
representantes no Comturp, algumas decisões importantes não
poderão ser aprovadas. O secretário de turismo afirmou que esta
decisão pode ser tomada mais adiante, e que a maioria das
decisões poderão ser aprovadas por maioria simples.
O presidente do Comturp informou aos
presentes que o conselho
é deliberativo e não consultivo. O que torna o Comturp mais forte.
Na sequência leu um texto apresentado pelo COMTUR da cidade
de Socorro que foi apresentado na última reunião do COMTURP
com o titulo. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém.
A Sra. Raquel tomou a palavra apresentando a pesquisa do
Destino indutor de Turismo do ano de 2010 destacando a nota
baixa obtida com o Marketing da cidade de Ribeirão Preto e nota
O no monitoramento da cidade
com relação ao Turismo, nota
baixa também na falta de cooperação regional e apontou as
entidades colaboradoras para o levantamento dos dados.
O Presidente retornou a palavra para afirmar
que o atual Comturp
trabalhou muito, em seis meses foram realizadas seis reuniões
com excelente participação das entidades, que também
participaram de todas as oficinas de turismo. A realização destas
seis reuniões foi muito importante para a elaboração do Plano
Estratégico de Turismo e para o envio do Plano Municipal de
Turismo para se credenciar a verba do MIT Municipio de
interesse Turistico, ainda a ser aprovada. Citou também que nos
últimos anos foram poucas as reuniões no Comturp. De 2014 até
a sua eleição, maio de 2017, houve apenas uma reunião.
Entre os trabalhos realizados pelo atuai Comturp, o presidente
ressaltou a coleta de dados importantes para o turismo da cidade,
como o número de passageiros que embarcam e desembarcam
todos os dias no terminal rodoviário de Ribeirão Preto. Há mais
de 20 anos esta coleta de dados não era feita no segmento de
turismo. Segundo a Socioam, cerca de 2 milhões de pessoas
embarcam e desembarcam no terminal por ano. Também foram
colhidos dados apresentados pela ACIRP e empresas de eventos
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e shows, Bananas e Eventos, sóbre a população que

visita

Ribeirão Preto. No João Rock por exemplo, habitantes de 850
cidades vem para a cidade para assistir aos shows, mas que não
se hospedam na cidade por não haver nenhum outro atrativo dias
antes e dias depois do João Rock. E que não são informados
sobre os pontos turisticos da cidade, Foram colhidos dados sobre
a segurança pública no centro de Ribeirão Preto, onde foi
confirmado pela Policia Militar, que o centro de Ribeirão Preto
está entre as áreas mais seguras da cidade para turistas, Estas
coletas de dados nunca haviam sido feitas por um Comturp na
cidade. Entre as ações de 2017, foi solicitada uma palestra do
Conselho Municipal de Turismo da cidade de Socorro SP, que
com apenas 40 mil habitantes é uma das cidades mais premiadas
do Brasil no setor, recebendo também prêmios fora do pais. A
palestra teve a participação do Secretário de Turismo daquela
cidade e seus assessores dentro da Secretaria de Turismo.
Ainda sobre dados, a Sra. Ana do Streem Palace Hotel,
confirmou que deve ser atualizado e sistematizado os dados
periodicamente dos hotéis
0 Sr. Wilson Rocha destacou que teve informação de uma
empresa ligada a hotelaria que acontecem 3 mil eventos entre
pequenos, médios e grandes porte por ano na cidade, mas disse
que este número precisa ser confirmado, e que um trabalho será
feito em 2018 buscando precisar esta informação. O presidente
do Comturp voltou a pedir ao Secretário de Turismo uma verba
para a realização de pesquisas relacionadas ao turismo local,
como um perfil detalhado sobre a população que visita nossa
cidade, entre os locais desta pesquisa estão terminal rodoviário
e aeroporto, A pesquisa tem como objetivo descobrir qual o perfii
de pessoas que visitam nossa cidade abrangendo aquelas que
se hospedam e não se hospedam em Ribeirão. Com a pesquisa
nas mãos afirma, que fica possível conseguir pontuar as
necessidades do turismo local.
O Sr. Secretário informou que já solicitou a verba
para tal
objetivo. Wilson Rocha sugeriu ainda que Ribeirão Preto tenha
um Festival Gastronômico aberto à população, envolvendo todos
os Setores relacionados ao turismo como bares, restaurantes,
hotéis e indústria cervejeira. Disse que cidades muito menores
que Ribeirão Preto tem festivais de gastronomia com grande
reconhecimento no estado de São Paulo.
O representante do sindicato de hotelaria tornou a palavra
para
explorar sobre a indicação de um responsável pela gastronomia
e restaurantes dentro do sindicato para trabalhar no projeto
embrionário do Festival Gastronômico de Ribeirão, a sugestão foi
aceita, Também foi falado sobre a importância de um
—
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representante de instituições da área de eventos, área esta sem
representantes no Comturp, Wilson Rocha fez
ressaltar que o Comturp não pode realizar e nemquestão de
promover
eventos, mas sugeri—Io e apoia—losatraves das entidades.
O Secretário Municipal retomou palavra
a
para não excluir as
entidades faltantes ou substitui—las nas reuniões do
Comturp,
mas insistiu na convocação das reuniões a estes
andamento de projetos. A resposta foi ao presidente do para o
Comturp
que pretende através de Regimento Interno substituir entidades"
que não tem mais representantes em Ribeirão por entidades
importantes que querem ter uma representatividade dentro do
Conselho Municipal de Turismo como a indústria
cervejeira e
empresas de eventos.
Edmilson elencou sobre a exclusão do
representante da Câmara
e inclusão da Secretaria de Educação. A Sra. Raquel apresentou
as entidades que necessitam de exclusão devido as faltas
recorrentes com uma lista. Molina informou
dentro da AClRP
há um grupo responsável pela gastronomia que
e que pode ajudar na

promoção do Festival de Gastronomia.
Sr. Marcio Santiago informa
que não haverá indicação da
Delegacia de Turismo do Estado neste ano, ficando esta cadeira
livre no Comturp. A Sra. Raquel
apresentou a lista de
das entidades informando a quantidade. Encerrou a presença
explanação
sobre o Comturp.
Wilson Rocha elencou os eventos esportivos
que acontecerão
em Ribeirão Preto em 2018: como futebol do
Botafogo,
Comercial, o vôlei masculino e uma corridafda Formula V,
será trazida paraa cidade. Eventos que atraem turistas que
para
hospedagem, bares e restaurantes em Ribeirão Falou também
da entrega do Projeto do Trem Turistico Regional
que terá como
ponto de partida nossa cidade. O projeto foi entregue em mãos
ao Ministro de Turismo pelas cidades participantes no evento do
CMM (Consórcio de Municípios da
Mogiana) Um ponto de partida
do Trem Turístico será Ribeirão Preto. Este projeto também
trará
muitos turistas para Ribeirão.
O Sr. Omar faiou sobre o descrédito
das outras reuniões do
Comturp nos anos anteriores, mas agora, está de volta
participar das novas reuniões, e está entusiasmado. A para
Sra
Raquel abriu a pauta da proposta do Plano Municipal de Turismo
de Ribeirão Preto deixando a palavra para o Assistente do
Secretário Ricardo, que iniciou a palavra e lhe foi
sugerido a
redução da fala já que plano tora enviado anteriormente aos
presentes e todas as entidades. Antes o Sr. Marcio Santiago
reivindicou a marca do Convention como marca de Ribeirão.
Marca esta que já foi escolhida em concurso público. O Sr Wilson
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Rocha lamentou o fato do Comturp não ter participado do
processo na escolha da nova marca de Ribeirão Preto.
Ricardo continuou a explanação das ações e finalizou com os
dados obtidos.
.
00 Plano Municipal de Turismo foi submetido a aprovação dos
membros Conselheiros do COMTURP que APROVARAM POR o
UNANIMIDADE com aplausos.
Aprovado o Plano Municipal de Turismo de Ribeirão Preto o
Secretário de Turismo Edmilson Domingues agradeceu a sua
equipe e a todos os envolvidos e falou que próximo passo será a
entrega ao prefeito Duarte Nogueira e em seguida a Câmara
Municipal para aprovação dos Vereadores e posterior a
Assembleia Legislativa do Estado.
A Sra. Raquel agradeceu sua participação no
projeto e a todos
os presentes. O presidente do Comturp abriu a fala dos
Conselheiros para questionamentos sobre o plano, não houve
nenhum questionamento sobre o plano aprovado.
O Sr, Marcio tomou a palavra sobre o tratamento do
regimento
interno e sobre as funções dos Conselheiros e solicitou o envio
prévio das atas e das anteriores. Disse também que fosse lida
nas reuniões e aprovada em próxima assembleia com votações.
O Sr Marcio Santiago falou que em 2008 foi solicitado
a criação
da Secretaria de Turismo e foi consolidado em 2009 pela
administração anterior, Márcio explicou sobre o Trem Turistico
local e salientou que a verba destinada a implantação do
projeto
já estava reservada, algo em torno de 4,5 milhões de reais e disse
que não foi atendido pelo Prefeito para discutir sobre o assunto.
Secretário de Turismo em resposta disse que atendeu 0
Convention representando o Prefeito, e que o mesmo disse ter
prioridade em atender a realização da Maria fumaça. O
Secretário informou que terá uma reunião com o Procurador da
República junto com o Prefeito a respeito do Trem Turístico para
resolver pendências sobre o assunto. O Sr Marcio informou
que
dia 17/08/2017 foi solicitado reunião com Prefeito que ele havia
estado com o Ministro do Turismo para solicitação da verba.
Terminada a fala.
O Presidente do Comturp colocou em pauta
a votação da
realização das próximas reuniões e ficou definido que deve
acontecer uma em janeiro e outra em fevereiro sem recesso para
os conselheiros. Encerrou a reunião as 19:00 hrs fazendo um
agradecimento especial a todos os conselheiros, exaltando a
participação de cada um durante estes primeiros seis meses.
Afirmou ainda que este atual Conselho Municipal de Turismo
deixará um legado importante para o turismo local. E que o
emprenho de todos é muito valioso. Agradeceu aos funcionários
6
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da Secretaria Municipal de Turismo pelo apoio ao Comturp, com
destaque para a Sra. Raquel e o Sr. Ricardo, que trabalharam
muito na elaboração do Plano Municipal de Turismo. O
agradecimento também foi feito ao Sr. Edmilson pelo apoio e
presença nas reuniões. A reunião contou com 12 entidades
representada por seus representantes legais.
Outros assuntos da plenária:
Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a sessão às 19h00. Eu Raquel Teresinha D.M Schnorr secretarlel a sessão
e lavrei a presente ata que vai datada assinada juntamente com o presidente. Ribeirão
Preto, SP, 08 de novembro de 2017.
Secretário da
Raquel Teresinha D.M Schnorr
'
Sessão
CÉZJW_
Wilson da Rocha Prestes
Presidente da
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AUDIÉNCIA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO

"“a dias do mês de maio de 2018, no Salão Nobre do Palácio Rio Branco, sede
li/lunicipal de Ribeirão Preto (PMRP), aconteceu a audiência púbiica para o

Secretário de Planejamento e Gestão Pública, Edsom Ortega Marques, que
rn nome do Prefeito Duarte Nogueira a presença de todos, em especial do
r “aciaria Mega e informa que a Secretaria de Planejamento esta responsável pela
,rdenaçâo das leis regulamentares ao Plano Diretor. Faz uma breve explanação
'
aalnos realizados pela Secretaria de Turismo para a elaboração do Plano,
Cªd (cinco) audiências técnicas
e 01(uma) audiência geral, submetendo ao
nicipal de Turismo. O Plano Municipal de Turismo está disponível no site da
ampla divulgação através dos mailings de comunicação. O Secretário de
imilson Carlos Domingues, agradece o apoio da Câmara Municipal, das demais
e a Zaguel Schnorr, Ricardo Gomes, Lucas Branquinho funcionários da secretaria
joio. Fala que foi dividido em 05 etapas: levantamento, inventário, oficinas,
temia que gerou a revisão e a apreciação do Plano para o periodo de 2017/2020,
breve explanação do Plano para conhecimento dos presentes. Compartilha
rates sobre o Festival da Cerveja artesanal, projeto do vereador Jorge Parada,
na guia turístico de Ribeirão Preto e acontecerá no mês de setembro. Em seguida
palavra para os participantes. Vagner (Secretaria da Saúde) sugere a integração
is a shoppings facilitando a locomoção dos hospedes. Eduardo Molina (ACIRP)
a todos pelo trabalho e informa que enviará propostas, observando a
de incorporar no Plano a zeladoria dos espaços públicos para que Ribeirão
ace destaque, Washington Barbosa (munícipe) fala que sentiu falta da integração
'Caminhos da Fé” com o evento “Caminhos da Anhanguera", sentiu falta da
“dade social” evitando a exploração sexual, trabalho infantii e pede para que os
tselhos sejam consultados para que esse capitulo seja inserido no Plano. Victor
Ribeirão Preto) fala do trabalho que a instituição faz no sentido do Turismo
iusão da sociedade em todos os eventos, que é necessário mostrar o potencial da
a população conheça a história e a valorize, pois hoje a única referencia é o
& Luciano Mega
(vereador) parabeniza por todo o trabalho, ressaita da importância
das secretarias com os demais órgãos da cidade para criar um mecanismo
para. a comunicação dos eventos, lembrando que a rodoviária e o aeroporto são
estrada para o município, locais de grande difusão das informações cuiturais.
azªr (ÚSRP
Orquestra Sinfônica) fala da necessidade da articulação do
de eventos e a divulgação ampla através dos sites da rede hoteleira e demais
:; voitadas ao turismo, criação de calendário anual dos eventos
que serão ajustados
_
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uma identidade própria. Antônio Lanchotl (Secret. Planejamento) parabeniza o
da equipe e reforça a necessidade de se rever os totens com as informações
5; da cidade, pois estão inseridos
em locais inapropriados, não contemplam as
W com dificuldades visuais. Ter um olhar atento para atender essa população e o da
icede Luiz Santos (Secret. Saúde), fala da necessidade de se revitalizar as rotas de
ara a cidade como o seu entorno. Ana Sarantopoulos (Stream Palace) pede para
eeiimento seja nas placas de sinalização, com indicações turísticas. Mauro Freitas
c),, questiona sobre o visual da cidade, é necessário investir na manutenção das
ea limpeza urbana. Falta informações dos eventos no site das secretarias. Raquel
“Secrel. Turismo) coloca da necessidade de conscientização da população para a
resíduo solido, tem que haver uma mudança de postura. As 20:15 hs, sem mais
ar, o Secretário de Turismo Edmilson agradece a presença e a participação de
,,a a Audiência Pública. Eu, Sabrina Silva de Andrade, lavrei a presente ata.
*

»

<

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

COMUR

—

CONSELHO MUNICIPAL DE URBANISMO

rara da 4ª Reunião do COMUR — Conselho Municipal de Urbanismo
e dias do mês de junho de 2018, reunidos no Salão Nobre do Palácio Rio Branco.
iªreieitura Municipal de Ribeirão Preto, aconteceu a quarta reunião do COMUR
xtraordinaria) que contou com apresença de 18 (Dezoito) conselheiros sendo 16
lulares Ol (um) suplente representando seu titular, um suplente acompanhando
ar e iOãdez) visitantes, que assinaram lista de presença. A abertura se deu as 18: 30
pelo Presidente Silvio Contart que apresenta os assuntos da pauta: l) Aprovação da
iªi—”iºf” colocada em votação e aprovada
por todos os presentes. 2) Apreciação do
anicipal de Turismo, encaminhado por e—mail para conhecimento prévio dos
5: Eduardo Molina (ACIRP) informou
que enviou contribuição via e-mail. O
e Silvio Contart diz que acompanhou as discussões do Plano e
que o considera
io e que e' preciso que cidade o tenha o mais rápido possível para não ter prejuizos
Aries outros comentários genéricos inclusive de visitantes, não havendo nada a
por is
ecretário Edsom Ortega, informa que fará a informaçãoa Secretaiias do Turismo
sa Civii, para que encaminhem à Câmara Municipal para sua apreciação inclusive
.
;eaâização das audiências públicas 3) Apreciação da minuta do Projeto de Lei de
nação de Imóveis 0 secretario coloca que essa lei será transitória; já que a
&
o prever tais aspectos no novo Código de Obras, solicitando ao engenheiro Nivaldo
diretor do Departamento de Aprovação de Projetos da Secretaria de Planejamento
oiªública apresente a justificativa e o resumo da minuta da lei e do calendário de
meias iécnicas e audiências públicas, que será apresentada em comissão especial do
' od—
Obras Depois dos esclarecimentos, o conselheiro e ouvidor Roberto Guimaraes
a a importância desta Lei que a OAB enviará as contribuições pontuais. A
Emilia Pamplona (ASAC — Assoc, Amigos do Jd. Canadá) sugere que essa
zação se restrinja as construções no máximo até 150 mª. Roberto Guimarães coloca
. ao dos loteamentos com associações consolidadas que para aprovação das
tenha a anuência do Presidente da associação e da comissão de obras se houver,
nte prªsei'ite, Mauro Freitas coloca que a questão da salubridade e direito de vizinhança
l'i'ZOS prementes e que é necessário haver procedimentos e
normas para a aprovação
«J'iôiÚS. Carlos Oliveira, também visitante, diz da importância da lei
para regularização
trações de todos, sobretudo para a população de baixo poder aquisitivo, que o poder
tnha olhos para todos dentro das suas necessidades para que a Lei represente o
:ttoda a população. O secretário Ortega propõe a criação de um grupo técnico
do OMUR para acompanhar a revisão do Código de Obras junto com a Comissao
_ ici rom participação nas Audiências Técnicas, 0 que foi aprovado Os interessados
l
conpaiecer às Audiências Técnicas. 4) Projeto de Lei de Habitação de interesse
Considerando o adiantado da hora o Secretário Ortega propôs que o tema fosse
o em outra reunião, mas que o COMUR também tivesse um grupo técnico para
ar das reuniões técnicas de analise deste Projeto de Lei, o que foi aprovado. O
nente Silvio Contart encerrou a reunião as 20: 45 horas agradecendo a presença de todos.
'
isorn Oitega Marques, apoiado pela arquiteta Sabrina S. Andrade, lav1ei a presente
ae iai assinada por mim

'
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Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito
Ribeirão Preto, 31 de julho de 2018.

Of. n.o 2.248/2.018-CM

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa
Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso Projeto de Lei
que: “INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE

RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS”, apresentado em 07
laudas, justificando-se

&

propositura pelas razões que adiante seguem:

fªi
1de7

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito
O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o Plano

Municipalde Turismo do Município de Ribeirão Preto.
Informamos que a elaboração do Plano Municipal de
Turismo foi realizada com a participação da sociedade civil, contemplando propostas
de ações orçamentárias e não—orçamentárias, alinhado a LOA 2018 e PPA 2018-2021.
Acrescentamos que o Plano foi submetido a análise do
Conselho Municipal de Turismo

COMTURP, sendo aprovado por unanimidade na
sessão realizada em 06/12/2017, conforme cópia da ata em anexo.
—

A proposta ainda foi analisada pelo Conselho Municipal de
Urbanismo em junho/2018 (cópia da ata em anexo), bem como foi realizada audiência
pública para sua elaboração em maio/2018, conforme cópia da ata que acompanha o
presente.
O Plano Municipal de Turismo apresenta seis projetos de

ações, denominados eixos estratégicos, que se desdobram em 34 (trinta e quatro)
propostas de ações detalhadas, que estão alinhadas aos objetivos propostos, às
competências legais da Secretaria Municipal de Turismo e às diretrizes constantes na
revisão do Plano Diretor.
Os eixos estratégicos são:
—

qualificação profissional dos serviços turísticos;

- qualificação dos equipamentos turísticos;
—

informação

ao

turista,

promoção

e

apoio

comercialização;
- gestão da informação e monitoramento;
—

infraestrutura básica e turística;

-

gestão do turismo.

%?
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O quadro a seguir mostra a correspondência entre os

projetos de ações do Plano Municipal de Turismo com o PPA 2018-2021 e a LOA
2018. Embora as denominações das ações não sejam idênticas, possuem o mesmo
significado e compartilham os mesmos indicadores.

Característica da Ação
Não orçamentária

Projetos de ações do Plano

Ações no PPA e

Municipal de Turismo

LOA 2018

Qualificação profissional dos

-

serviços turísticos
Orçamentária
Orçamentária

Orçamentária

qualificação dos

20098

equipamentos turísticos

atrativos turísticos

Informação ao turista,

20092

promoção e apoio à

informação e comunicação

comercialização

turísticos

Gestão da informação e

20093

monitoramento

demanda/oferta turística de

—

—

—

Equipamento e
Sistemas

Pesquisa

de

de

Ribeirão Preto
Orçamentária
Não orçamentária

Infraestrutura básica e

20100

turística

turística

Gestão do turismo

—

Infraestrutura

-

Acrescentamos que, além da documentação impressa,
também está sendo encaminhado um CD com o arquivo completo do Plano Municipal
ª,“

de Turismo de Ribeirão Preto.

f

razões que justifrcami a
propositura, aguardamos que a mesma seja apreciada e votada por esse Nobre
Expostas, dessa forma,

as

Legislativo, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município.
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Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para

reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

3
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A SUA EXCELENCIA

IGOR OLIVEIRA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL
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