CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO MIGUEL ARCANJO

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO DE SÃO MIGUEL ARCANJO – NOVEMBRO 2021
PAUTAS:
1. Obras recursos DADETUR 2021 – Valores Descontingenciados
(Município de Interesse Turístico);
Aos onze dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito
horas, reuniram-se na Sala dos Conselhos da Secretaria Municipal de Turismo,
atendendo todos os protocolos de contingência do Covid 19, membros do
Conselho Municipal de Turismo, para discussão referente a aplicação dos
recursos descontingenciados do DADETUR, a ser utilizado ainda no exercício
de 2021.
1. Recursos DADETUR 2021;
A reunião teve início com as palavras do Presidente Sr. Marcio Giordany Costa
de Almeida, neste que seguiu dando boas-vindas a todos, assim passou a
palavra para o Sr. Aelson de Mattos Apolinário, Secretário Municipal de Turismo
de São Miguel Arcanjo, que trouxe a informação, que na data de cinco de
novembro de dois mil e vinte um, as dezoito horas, foi comunicados pela
AMITESP, através de postagem em aplicativo de mensagem, e de comunicado
formal, a notícia do descontingenciamento do valor de R$ 253.965,52 (duzentos
e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois
centavos), a serem conveniados ainda no exercício de 2021, com máxima
celeridade possível.
Diante o exposto a Secretaria Municipal de Turismo, juntamente com a
Secretaria de Obras, iniciou a prospecção de viabilidade de aplicação dos
recursos, que vise atender todas as necessidades obrigatórias, tais como
titularidades, licenças, projetos entre outras necessidades.
Após um amplo estudo realizado pela Secretaria de Turismo e Cultura,
considerando todas as necessidades, e aliadas as questões de prazos,
apresentamos como objeto de aplicação dos recursos a “CONSTRUÇÃO DO
PORTAL TURÍSTICO NA ESTRADA MUNICIPAL JOÃO SANTIAGO TERRA
FRANÇA - Km 0,3”, localizada na Estrada Municipal João Santiago Terra França,
Km 0,3,via essa , que vem se configurando como um eixo turístico que liga a a
cidade de Itapetininga, e integra a Região Turística Altos Paranapiacaba, aonde
existe uma concentração de atrativos e serviços turísticos emergentes, bem
como se caracteriza como uma Rota de Turismo Religioso.
Desta forma o Secretario apresentou o Projeto Executivo e Arquitetônico da
construção do Portal Turístico na Rodovia Nequinho Fogaça, SP 139, bem como
os 06 critérios abaixo, elencados na 206ª reunião do COC,, sendo eles:
1. Capacidade para manter, incrementar ou requalificar o fluxo turístico:
Com a proposta de CONSTRUÇÃO, o fluxo turístico já existente irá ser
incrementado, através da qualificação e aprimoramento da oferta turística, dado
o fato que a referida obra está sendo proposta em um eixo viário com atividades
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turísticas consolidadas, que acontecem ao longo do ano impactando diretamente
uma expressiva demanda turística.
2. Associação com atrativo turístico do município:
O local da intervenção está associado diretamente com diversos atrativos
turísticos, pois o eixo viário, está inserido no Fluxo Logico estabelecido pela
Sinalização turística, que converge todo o fluxo para os principais atrativos
turísticos do município, sendo eles os ecológicos (Parques e RPPNs), rurais
(Vinícolas e Colha e Pegue) e religioso (Basílica de São Miguel Arcanjo).
Também se destacam a existência de diversas propriedades rurais que vem se
desenvolvendo com a oferta de atividades turísticas de vivencia.
3. Importância na estratégia de desenvolvimento econômico e social para
o município:
A CONSTRUÇÃO do Portal Turístico, irá qualificar e aprimorar a oferta turística
possibilitando o incremento das atividades econômicas, e a potencialização da
geração de emprego e renda para a população local, bem como alavancara
novas oportunidades de desenvolvimento turístico.
4. Consistência entre os objetivos do projeto e as possibilidades de
estruturação do destino:
Os objetivos do Portal Turístico, impactam diretamente a estruturação do destino
de São Miguel Arcanjo, uma vez que trata-se de um eixo viário turístico regional,
que interliga os municípios da Região turística Altos Paranapiacaba, consolidado
através da presença de inúmeros atrativos e serviços turísticos contextualizados
anteriormente, bem como uma expressiva demanda turística.
Critério
5. Aderência às práticas preconizadas nos objetivos do desenvolvimento
sustentável (ODS):
A CONSTRUÇÃO do Portal Turístico, converge com os objetivos preconizados
da ODS, nos quais destacamos importantes benefícios contidos nas diretrizes
da ODS tais como: Possibilidade de Erradicação da Pobreza e da Fome através
da inclusão de pessoas no processo turístico, garantir e promover o crescimento
econômico inclusivo, manter infraestruturas resilientes e promover a
manutenção patrimonial, tornando assim processo de desenvolvimento turístico
inclusivo e seguro.
6. Contribuição para o processo de desenvolvimento regional:
A construção do Portal Turístico, impacta diretamente no processo de
desenvolvimento regional, uma vez que se trata de um dos principais eixos
turísticos que interliga municípios pertencentes a Região Turística Altos
Paranapiacaba, especificamente os municípios de Itapetininga e Campina do
Monte Alegre, possibilitando assim um incremento de suma importância para
desenvolvimento da região turística.

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Todos os presentes puderam avaliar minunciosamente todos os detalhes
referente ao projeto, e de forma unanime todos se manifestaram favorável a
aplicação dos recursos para o atendimento dessa demanda de construção de
Portal Turístico.
E não havendo mais nada a ser discutido, foi determinado ao Segundo
Secretario que lavrasse a ata destes trabalhos.
São Miguel Arcanjo 11 de novembro de 2021.

Marcio Giordany Costa de Almeida
Presidente do Comtur

Aelson de Mattos Apolinário
Segundo Secretário do Conselho Municipal de Turismo

