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Na data de 25 de agosto de 2022, as 19h30 teve inicio a reuniao de numero 07/2022 
do Conselho Municipal de Turismo de LAVRINHAS-SP, no predio do COMTUR, Rod. Julio 

Fortes, 1239, Centro, Lavrinhas-SP, para discussao das seguintes pautas:

1 - Pleito MIT 2022
2 - Debate sobre apresentapao PDMT da USP
3 - Ranqueamento MIT 2021
4 - Planejamento do turismo 2023

O Presidente, Pedro Emilio May deu inicio a reuniao dando boas vindas e expondo as 

pautas do dia.
Foram colocadas as Justificativas de atendimento aos 6 criterios aprovados pela 206a 

reuniao do COC:
1- Capacidade para manter, incrementar ou requalificar o fluxo turistico:
O Projeto de revitalizagao do Clube Municipal de Lavrinhas busca a revitalizagao de um 

patrimonio cultural da cidade, voltado a realizagao de eventos para turistas e municipes, e 

hoje se encontra em desuso devido as condigbes precarias de sua estrutura. Localizado no 

centro da cidade em local estrategico do fluxo turistico e de facil acesso, sua reforma vem a 
trazer a oportunidade da realizagao de eventos culturais como mostras teatrais, 

apresentagbes de grupos de danga tipicos da cidade, apresentagbes culturais em todos os 
sentidos, buscando uma alternativa cultural ao turista que vem para a cidade, aumentando 

assim sua permanencia aqui, alem de tambem atrair o turista das cidades vizinhas para os 
eventos neste realizados, resgatando tambem a histbria da cidade. Clube este instituido pela 

lei n° 1070/2005, e seu regimento interno torna o COMTUR responsavel pela 

administragao.
2- Associagao com atrativo turistico do municipio:
Hoje o centro da cidade conta com a Casa do Artesao, Ponte de Ferro, Fonte Mirifica e 

Antiga Estagao Ferroviaria, Rio Paraiba e Igrejas de Nossa Senhora Auxiliadora que sao 

igrejas centenarias, sendo a revitalizagao do Clube mais um atrativo que vem agregar aos 
atrativos ja existentes, trazendo uma opgao cultural para o turista, alem de incentivar a cultura 

local.
3- Importancia na estrategia de desenvolvimento econbmico e social para o municipio:

A revitalizagao deste atrativo turistico no centro da cidade visa o desenvolvimento do 

local, principalmente voltado a um local para apresentagbes culturais, como teatro, 

audiovisual, danga e musica, vai incentivar o desenvolvimento e fortalecimento da cultura na 

cidade, alem de trazer estimulo para os artistas que a cidade ja possui, vai gerar demaqda 

para cursos e capacitagbes do setor. Gerando renda para este que tarjto sofreu na pandemia.
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4- Consistencia entre os objetivos do projeto e as responsabilidades de estruturapao do 

destino:
O objetivo do projeto e a reforma do clube que ja existe no centre da cidade, visando o 

desenvolvimento cultural e fortalecer o turismo na cidade, sendo um local para apresentapdes 
culturais que sejam um atrativo a mais para que o turista permanepa mais tempo na cidade, 

gerando maior receita e aumentando o ticket medio deixados por ele aqui, beneficiando meios 

de alimentaqao, hospedagem e os atrativos ja existentes.
5 - Aderencia as praticas preconizadas nos objetivos do desenvolvimento sustentavel:

No momento pos pandemia o setor cultural foi um dos mais prejudicados, que e um 

setor que alem de gerar renda para muitas pessoas e um forte atrativo para captar e manter o 
turista na cidade, entao com a revitalizaqao do clube que hoje se encontra fechado sem 

possibilidade de nenhum tipo de apresentagao a finalidade e oferecer ao artista local e da 

regiao um local que possa acontecer suas apresentagbes e com isso ter a opgao do tambem 

turista fazer parte.
6- Contribuigao para o processo de desenvolvimento regional:
O clube Municipal se localiza no centre da cidade, sendo um local estrategico e de facil 

acesso para o turista que vem pra cidade e tambem sera um atrativo para atrair o turista das 
cidades vizinhas, agregando com o calendario de eventos regional que tern sido trabalhado 
junto a RT Vale Historico, fortalecendo e disseminando a cultura em toda regiao, dando 
oportunidade para os artistas regionais, e atraindo turistas que venham a conhecer a cidade 

tambem a fortalecendo o calendario de eventos da regiao.
Fica aprovado por unanimidade pelos membros presentes o projeto de “Revitalizagao 

do Clube Municipal de Lavrinhas”, para uso do recurso do MIT 2022.
A secretaria Daniela Campos fala sobre o detalhamento do ranqueamento 2021 e a 

pontuagao que Lavrinhas conseguiu atingir e falado do planejamento para proximo 
ranqueamento que acontecera no ano de 2023 o langamento dos dados e langamento oficial 

em 2024.
Maria Maiumi Takenouchi assume a palavra e fala sobre a apresentagao que 

aconteceu no ultimo sabado pelos alunos da USP que estao em fase final de elaboragao do 
mesmo, os membros discutem o interesse em receber e estudar o piano, criando meios para 

juntos seguir o piano.
Os membros falam sobre o planejamento turistico para o proximo ano focado no piano 

diretor e tambem no ranqueamento do MIT.
O presidente Pedro Emilio May fala da importancia de termos hoje dois secretarios 

como membros atuantes do Conselho que sao tecnicos e interessados realmente no turismo 
e pede uma mongao de aplausos aos membros Daniela Edilaine de Oliveira Campos 
Turismologa e Augusto Cezar Pampaloni Engenheiro como, secretarios de turismo <e cultUiye



planejamento e obras, respectivamente, dizendo ainda que sao secretarias por eles 
exercendo de grande destaque e de trabalhos executados com maestria.

Alem de tambem ressaltando e homenageando a pessoa do Ze Joao, grande 
participante em vida do turismo na cidade, um dos pioneiros e merece ser reconhecido, 
principalmente atraves da nomeagao ao predio do COMTUR em reconhecimento ao trabalho 

que exerceu na cidade.
Ainda com a palavra o presidente parabeniza a membra Maria Maiumi pelo excelente 

trabalho que vem fazendo frente a empresa “Trilha do Pogo Azul” que apresar de todos 
momentos dificeis enfrentados continua trabalhando com excelencia e valorizando ainda mais 

o turismo da cidade.
Augusto Pampaloni fala sobre o processo de implantagao do Banco do Povo, que esta 

se formalizando e pode acontecer ate o inicio do proximo ano (2023).
Teve firn a presente reuniao 07/2022 as 20h45, ficando agendada a reuniao ordinaria 

05/2022 para o proximo dia 27 de setembro de 2022, as 19h00 no Restaurante do Mineirinho , 
Rua Geraldo Nogueira de Sa, 294, Capela do Jacu, Lavrinhas-SP, sendo pauta para proxima 

reuniao:

1 - Discussao e estruturagao do calendario de eventos 2023, buscando a 
diminuigao da sazonalidade na cidade;

2 - Discussao sobre inauguragao do Recinto de Exposigdes Benedito Inacio 

Nunes.

Estando todos os presentes cientes do conteudo discutido e acordos firmados nesta 
reuniao, assinam a presente ata e lista de presengas.
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MEMBROS COMTUR
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