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Descrição da Solicitação – Secretaria de Turismo 

 

RA Araçatuba            

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Criação e incentivo para instalação de Parque Temático as margens do Rio Tietê 

 

RA Barretos            

DEMANDAS ORAIS 

 Implantação de Plano Integrado de Turismo Regional  

 Incentivo aos programas de Turismo na área da piscicultura – Guaraci 

 Apoio e expansão de programas de turismo regional 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Expansão dos Programas de fomento do turismo – Bebedouro – Guaraci - – Viradouro -- Monte 

Azul Paulista 

 Incentivo aos programas de turismo regionais 

 Engajamento e preparação e exploração dos locais turísticos da nossa região – Viradouro  

 Fomento às atividades turísticas em Parques e Circuitos Turísticos 

 

RA Bauru         

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Liberação de recursos para o MIT (Municípios de Interesse Turístico) via ampliação dos 

números de municípios enquadrados 
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 Construção de Equipamentos Turísticos nos municípios na área ribeirinha ao Rio Tietê 

 

 

RA/RM Campinas          

DEMANDAS ORAIS 

 Recuperação do Parque Estadual para incrementar o turismo – Águas da Prata 

 Revisão dos critérios para enquadramento MIT – Corumbataí 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Revitalização dos pontos turísticos – Águas de São Pedro 

 Manutenção dos atrativos turísticos – Águas de São Pedro 

 Repasse dos recursos DADE em dia – Bragança Paulista 

 Identificação e inclusão dos municípios com potencial turístico nos programas estaduais – 

Corumbataí 

 Pesquisas sobre turismo e inovações – Socorro 

 

 

RA Central         

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Maiores investimentos no setor de turismo 

 

RA Franca            

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Incentivo ao turismo regional, como divulgação e geração de recursos aproveitando as belezas 

naturais 

 Turismo ecológico, aproveitando a região principalmente através de rotas para o ciclismo 

 Destinar recursos para o agroturismo da região, considerando região voltada ao cultivo de café 

 

RA Itapeva          

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve demandas 

 

 

RA Marília          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Incentivo ao turismo rural – Candido Mota  

 Incentivo aos programas de turismo regional – Guaimbê 

 Transformação do município de Cândido Mota em Estância Turística 

 

RA Presidente Prudente 

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Potencializar a região turística Sol do Oeste  

 Estruturação dos eixos de turismo, articulados e integrados – turismo ecológico, náutico, de 

pesca, rural e de negócios 

 Qualificação profissional  

 Rosana pode se transformar em Estância Turística 
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RA Registro          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Implantar Política Regional de turismo   

 Apoio na infraestrutura para acessar pontos turísticos - Registro 

 Cursos na área de turismo – Eldorado 

 Fomentar inciativas com Fundo de Investimentos e turismo de base comunitária e melhorar 

infraestrutura de logística – Registro 

 Desenvolver o potencial turístico gerando emprego e renda 

 Melhor infraestrutura nas atividades de Turismo 

 Maior investimento e valorização dos pontos turísticos 

 Promoção e infraestrutura – Eldorado 

 Grande potencial turístico em especial a região turística Caverna da Mata Atlântica 

 Criação de um Fundo a semelhança do DADE para Turismo nas cidades históricas 

 Fomentar a publicidade e dos pontos turísticos regionais 

 

RA /RM Ribeirão Preto          

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve demandas 

 

RA São José do Rio Preto         

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Turismo – qualificação de pessoal para área - Regional 

 Qualificação profissional na área de turismo- Ibirá 
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RM Baixada Santista          

DEMANDAS ORAIS 

 Turismo – Porto de Santos – promoção da região e integração dos municípios 

 Guia de Turismo - Selo Metropolitano - ações integradas com os 9 municípios 

 Turismo de base comunitária 

 Circuito dos Fortes não é explorado / ônibus turísticos tem problemas para circular / Circuito 

dos Museus seja mais bem explorado 

 Reativação do Programa Roda São Paulo 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Fortalecimento do turismo de base comunitária e ecoturismo preservando o meio ambiente 

 Fomento dos roteiros e capacitação das comunidades que operam o turismo de base 

comunitária 

 Melhorar infraestrutura turística junto aos municípios, melhorar divulgação dos pontos 

turísticos  

 Voltar e dar infraestrutura para Delegacia Regional 

 Promoção do turismo regional e municipal como atividade transversal de geração de emprego, 

promoção de cultura e educação 

 Vincular turismo com cultura, investir na relação de identificação da história da Baixada como 

atração de turismo. Investir em recursos técnicos e infraestrutura 

 Fomento de turismo e desenvolvimento econômico Roda SP 

 Promoção região e integração dos municípios  

 Selo metropolitano – mais eventos 

 Turismo como forma de oportunidade de emprego e renda e diminuição da criminalidade 

 

 

RM São Paulo          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Melhor aproveitamento da vocação turística regional 

 Turismo – maior investimento através de convênios e eventos, mais infraestrutura voltada 

para o turismo – Ribeirão Pires 

 Mario investimentos na formação e capacitação na área de turismo 

 

RA / RM Sorocaba          

DEMANDAS ORAIS 

 Trem Turístico – está criado Consórcio – apoio para fazer funcionar 

 Infraestrutura na área de turismo para o desenvolvimento regional 
 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Turismo regional 

 Trem turístico 

 Ampliação da Lei dos MIT´s  

 Turismo – capacitar os municípios para exploração – Bofete 

 Turismo – infraestrutura – apoio- promoção 

 Investir no turismo de negócios, rural, feiras e exposições  
 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte         

DEMANDAS ORAIS 

 Estruturação do potencial turístico – MIT / Estâncias – Paraibuna 

 Infraestrutura para turismo  

 Mobilidade urbana – turismo religioso – eixo religioso 
 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Incentivo as cidades estancias turísticas 

 Incentivar todos os tipos de turismo- rural, religioso, cultural 

 Apoio financeiro aos municípios para investimento na infraestrutura de turismo, 
principalmente para Estâncias e MITs 

 

 


