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IMPORTÂNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO A PARTIR DA LEI COMPLEMENTAR 1.261/2015  
 

THAÍS MARQUES PICHI  
RENATA MARIA RIBEIRO  

 
O turismo é uma atividade complexa, envolvendo diversos setores da sociedade, assim sendo, a 
ausência de planejamento poderá provocar impactos indesejados e inesperados. Com intuito de 
minimizar os efeitos negativos e maximizar os positivos é necessário a ação do poder público no 
planejamento e gestão de políticas públicas de turismo, objetivando o desenvolvimento ordenado. 
Pode-se afirmar que o planejamento é uma estratégia para orientar o sistema de turismo, sendo que o 
modelo que deve ser seguido e adotado é o participativo, uma vez que reconhece as capacidades e 
interesses locais e as realidades existentes em suas respectivas áreas. Surge assim, como alternativa de 
planejamento participativo para efetivação do turismo em escala municipal, o Conselho Municipal de 
Turismo, um o órgão apartidário que conta com a participação efetiva de representantes dos três 
setores. A partir da Lei Complementar 1.261/2015 instituída no Estado de São Paulo, a qual estabelece 
requisitos para a classificação de Estâncias e Municípios de Interesse Turístico observa-se que um dos 
critérios é possuir COMTUR e o mesmo ser ativo e atuante. Conceituar Conselho Municipal de Turismo 
como instrumento que contribui no planejamento do turismo no município e definir qual sua função e 
competências frente ao planejamento turístico Aplicou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica 
para embasamento teórico os quais obteve-se dados e conceitos sobre temas relacionados à gestão, 
planejamento e políticas de turismo além da pesquisa documental junto aos materiais do Ministério do 
Turismo e da Secretaria de Estado para embasamento técnico a fim de estabelecer correlações das 
funções do COMTUR para o planejamento.   Atualmente, a maioria dos governos abrem mão de seu 
papel principal nos interesses e necessidades referentes à infraestrutura e serviços turístico, uma vez 
que a competitividade de um destino exige que o setor público, setor privado e a sociedade assumam 
uma atitude de cooperação para trabalhar de forma conjunta focando a melhor gestão de todo o 
sistema turístico. Dentre as finalidades da existência de um COMTUR, a Secretaria de Turismo do Estado 
de São Paulo¹ (2015) a partir do Guia apresenta: coordenar, incentivar, promover e executar ações 
pertinentes ao desenvolvimento do turismo dentro do município; estudar e propor à Administração 
Municipal medidas de difusão e amparo ao turismo, em colaboração com Órgãos e Entidades Oficiais 
dentre outras. A partir das finalidades de um COMTUR, observa-se que o mesmo está pautado no 
planejamento em três níveis: tático, operacional e estratégico. A importância de se criar um COMTUR se 
dá visto o papel de fortalecimento da participação democrática da comunidade na elaboração e 
implementação de políticas públicas, uma vez que se dá a partir o modelo participativo. O mesmo tem 
como função formular e controlar a execução de políticas públicas setoriais, sendo assim, essencial para 
a promoção e estruturação do turismo em âmbito local.    FAPESP     
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TURISMO CULTURAL RURAL - O MUSEU DO ASSENTADO NO MUNICIPIO DE ROSANA/SP.  
 

LEONARDO GIOVANE MOREIRA GONCALVES  
ROSANGELA CUSTODIO CORTEZ THOMAZ  

 
Embasado nas problemáticas do meio rural em detrimento do meio urbano se insere a justificativa de 
realizar o projeto de salvaguarda das memorias e patrimônios do meio rural, em especial dos 
assentamentos de reforma agrária tendo apontado que grande parte da população possui 
desconhecimento da sua origem e do seu cotidiano, acarretando assim o surgimento de uma serie de 
conceitos sobre a finalidade dos assentamentos de reforma agrária e, em geral, o que é a reforma 
agrária. Além das problemáticas inerentes ao titulo de Assentamento de Reforma Agraria, os 
assentamentos também possuem as problemáticas como qualquer meio rural de produção familiar que 
é a migração do jovem para a cidade, ocasionando assim a quebra dos valores e o rompimento do 
conhecimento que foi passado de geração em geração. A inventariação do futuro acervo do museu 
permite resgatar a trajetória de vida dos assentados e, além disso, perpetua os modos de vida e o 
transmite para as futuras gerações ou tem como intuito de desmistificar os conceitos presentes no 
imaginário da maioria da população urbana e rural sobre o que é e, como se origina um assentamento 
de reforma agrária. O presente projeto de pesquisa tem como objetivo geral, por meio da investigação 
científica, a inventariação e catalogação do patrimônio material e imaterial dos assentamentos rurais do 
Município de Rosana/SP, que seja pertinente à proposta da implantação do Museu do Assentado que 
terá como eixo principal os traços culturais dos assentados e a sua trajetória de vida. Em termos 
expecíficos pretendemos: Identificar a partir da inventariação da origem, dos costumes e da trajetória 
de vida dos moradores dos assentamentos de reforma agrária do município, seus traços culturais; 
Analisar e catalogar os dados coletados como fonte de perpetuação e salvaguarda da memória cultural e 
social dos assentados; Selecionar e propor os itens do acervo que possa compor a exposição 
permanente do Museu do Assentado; Elaborar um documentário audiovisual sobre o modo de vida e 
perspectivas de valorização da cultura dos assentados.  Propõe-se a realização de uma pesquisa 
qualitativa in loco com a população dos quatro assentamentos do município de Rosana: Porto Maria, 
Gleba XV de Novembro, Nova Pontal e Bonanza. Parte-se de uma entrevista semiestruturada nos lotes 
que permite identificar os fatos do cotidiano do presente e do passado dos entrevistados. Esses relatos 
são transcritos e servirão de base para a criação de artigos e outros materias da Iniciação Cientifica. Já 
os objetos pessoais, objetos do cotidiano, móveis e afins serão diagnosticados por meio da entrevista e 
serão catalogados para que possam compor futuramente o acervo do Museu do Assentado. Atrelado às 
pesquisas in loco estará a pesquisa teórica a partir dos apontamentos coletados nos relatos, que 
servirão como meio de verificação e embasamento conceitual das memórias explanadas pelos 
assentados. A pesquisa teórica será feita em livros, revistas e outros.       Pibic/CNPq     
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EFETIVIDADE DA LOGÍSTICA EM ORGANIZAÇÕES DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
ANÁLISE DOS PLANOS DE AÇÃO ORGANIZACIONAIS  

 
FÁBIO LUCIANO VIOLIN  

LEONARDO GIOVANE MOREIRA GONCALVES  
 

       A competição entre organizações e setores tem se tornado mais laborioso ano a ano e tal 
entendimento tem sido estudado inúmeros pesquisadores em todos os continentes. Nesse sentido o 
objetivo deste estudo foi o de apresentar ao longo do período de 2014 até 2017 os níveis médios de 
efetividade do composto de distribuição de empresas vinculadas ao setor de alimentos e bebidas em 
organizações do estado de São Paulo. A metodologia contou com a definição do objeto de análise os 
planos de ação com apontamentos de frequência de itens que apareceram ao longo dos anos 
nominados em tais planos especificamente no composto de distribuição. Os resultados apontam que o 
composto de logística traz em seu cerne a potencialidade de estruturar ou desestruturar uma oferta ao 
permitir que algo seja entregue aos consumidores com mais ou menos qualidade percebida. 
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MERCADOLOGIA E TURISMO: ANÁLISE DA EFETIVIDADE DO COMPOSTO DE PRODUTO DE EMPRESAS DE 
ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 
FÁBIO LUCIANO VIOLIN  

LEONARDO GIOVANE MOREIRA GONCALVES  
 

       A competição entre organizações e setores tem se acirrado ano a ano e tal entendimento tem sido 
estudado por centenas senão milhares de pesquisadores em todo mundo. Nesse sentido o objetivo 
deste estudo foi o de analisar ao longo do período de 2014 até 2017 os planos de ação ou elementos 
equivalentes como planos setoriais de marketing a efetividade das empresas em categorias vinculadas 
ao setor de alimentos e bebidas. A metodologia contou com a definição do objeto de análise os planos 
de ação com apontamentos de frequência de itens que apareceram ao longo dos anos nominados em 
tais planos especificamente no composto de produto. Os resultados apontam para elevado grau de 
efetividade com especial atenção ao fato de que organizações convencionais têm disputado mercado 
com organizações de grande porte distintivamente. Os resultados apontam para ganhos de efetividade 
e conclui-se que o composto tem sido trabalho de modo efetivo.  
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O IMAGINÁRIO POPULAR COMO ATRATIVO TURÍSTICO: O CASO DO SACI DE BOTUCATU/SP E DO 
LOBISOMEM DE JOANÓPOLIS/SP  

 
LEONARDO GIOVANE MOREIRA GONCALVES  

FÁBIO LUCIANO VIOLIN  
JULIANA MARIA VAZ PIMENTEL  

 
       As inovações tecnológicas, a facilidade de acesso e o comodismo proporcionado pela internet, 
implicam em uma nova reestruturação dos destinos turísticos, para que tenham alguma força de 
estímulo. Neste êmulo, inserem-se os destinos com o desafio de modificarem-se para estimular o 
público. Assim, o presente artigo buscou analisar o imaginário popular como atrativo turístico, versando 
sobre os mitos do Lobisomem de Joanópolis/SP e do Saci em Botucatu/SP. Para tal objetivo, utilizou-se 
de uma pesquisa bibliográfica exploratória, em livros, sites, artigos e em outros materiais sobre a 
temática. Assim, tornou-se possível identificar o imaginário popular como um elemento passível da 
apropriação comercial e indução de fluxos turísticos e, de que forma a atividade turística faz uso desses 
elementos para a comercialização. 
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O USO DE ESPAÇOS NATURAIS PARA O TURISMO: UM ESTUDO SOBRE PRESIDENTE EPITÁCIO-SP  
 

SUÉLEN DAIANNE DE OLIVEIRA  
 

       A cidade de Presidente Epitácio está localizada às margens do Rio Paraná, considerado um dos rios 
mais importantes do país devido a sua expressiva vazão hídrica e sua imensa extensão. O município 
sofreu grandes transformações em seu território em virtude da construção da Usina Hidrelétrica 
Engenheiro Sérgio Motta em Porto Primavera-SP. Entretanto, os reservatórios formados pela 
implantação de usinas hidrelétricas proporcionam o uso múltiplo das águas e a beleza paisagística 
constituída pela formação do reservatório propiciou um cenário ideal para prática de atividades 
náuticas, de lazer, esportivas e de turismo. A atividade turística surge como uma oportunidade de 
diversificação da economia e uma estratégia para o desenvolvimento local, no entanto, a cidade 
enfrenta algumas dificuldades para alavancar o turismo. O tema foi proposto porque acredita-se na 
necessidade de se ampliar as discussões sobre o uso dos reservatórios para o desenvolvimento do 
turismo local.  
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PLANEJAMENTO DO TURISMO MUNICIPAL E A LEI Nº 1261/2015: PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES  
 

RENATA MARIA RIBEIRO  
DANIELLI C. GRANADO  

FÁBIO LUCIANO VIOLIN  
THAÍS MARQUES PICHI  

 
       O planejamento é uma prática imprescindível ao turismo. A atividade envolve vários setores 
produtivos como o transporte, alimentação, hospedagem, e a infraestrutura urbana envolvendo 
políticas que possam orientar a atividade. Nessa perspectiva, em 2015, o governo do estado São Paulo 
criou a Lei 12/61 que estabelece critérios para criação de Municípios de Interesse Turístico - MIT e 
Estâncias Turísticas. Esse estudo objetivou conhecer a Lei, e observar as atitudes tomadas pelos 
municípios para conquistar o título de MIT. Adotou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e 
documental e o acompanhamento das ações no município de Panorama -SP. Em uma visão preliminar, 
observou-se uma modificação na visão do município na formulação de sua política para obtenção do 
título, e ainda a busca do conhecimento técnico e da articulação dos atores locais para efetivação das 
ações em torno do turismo.  
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TURISMO COMPARTILHADO: O NOVO MODELO ECONÔMICO E SEUS IMPACTOS NO MERCADO 
TURÍSTICO  

 
FABRÍCIO ALVES MARTINS  

FÁBIO LUCIANO VIOLIN  
 

O novo modelo econômico remete à uma nova era tecnológica que impacta o mercado turístico 
tradicional. O seguinte trabalho buscou analisar os impactos das empresas que fazem parte da modelo 
economia compartilhada, e em específico às características da ascensão dessas empresas, pelos quais os 
clientes podem vir a preferir esse tipo de serviço em detrimento dos serviços providos pelo mercado 
tradicional. A pesquisa teve como foco a identificação e a classificação de empresas que atuam no 
modelo da economia compartilhada, utilizando como indicadores o porte dessas empresas, 
especificamente empresas que valem acima de 1 bilhão de dólares. Foi utilizado como critério também, 
dentro da análise, empresas ligadas direta ou indiretamente ao setor de Turismo. 

 


