
                                                                                                                          

                                                            

                                                       Águas de São Pedro, 23 de dezembro de 2021. 

 
 

Assunto: Critérios para inclusão de novos Municípios da RT Serra do Itaqueri 
 
Senhor Willian Passos Ponciano Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Pirassununga  

 
A Diretoria da Governança e da Associação da Região Turística Serra do Itaqueri vem 

através deste informar os critérios para a inclusão de novos Municípios na Região Turística. 
 
Critérios:  

 
01 - O Município requerente deverá possuir limite geográfico com algum município da 

Serra ou algum munícipio da Região Metropolitana de Piracicaba. Lembrando que mesmo o 
município requerente fazendo limite geográfico com alguma cidade da Serra ele só poderá fazer 
parte da RT Serra do Itaqueri se estiver a uma distância máxima de 50 km em linha reta da Serra. 

 
02 - O Município requerente deverá possuir COMTUR instituído (por lei) e ser atuante.  
 
03 - O Município requerente deverá apresentar as 06 últimas ATAs das 06 reuniões do 

COMTUR. 
 
04 - O Município requerente deverá possuir Plano Diretor de Turismo aprovado pela 

Câmara Municipal de Vereadores. 
 
05 - O Município requerente deverá apresentar Pesquisa de demanda atualizada. 
 
06 - O Município requerente deverá apresentar Inventário Turístico atualizado. 
 
07 - O Município requerente deverá apresentar 01 carta de intensão ou termo de 

compromisso com a Governança Serra do Itaqueri e com a Associação Serra do Itaqueri. Essa 
carta de intensão ou termo de compromisso com a assinada pelo Prefeito Municipal (essa carta 
/ termo de compromisso deverá ser atualizada a cada troca de mandato). 

 
08 - O Município requerente deverá apresentar Carta / Ofício de desligamento da Região 

Turística ao qual pertencia e a ATA da Reunião que consta a aprovação do desligamento do 
município da Região Turística ao qual pertencia. 

 
09 - O Município requerente deverá apresentar Carta / Ofício solicitando a inclusão do 

Município na Região Turística Serra do Itaqueri. 
 
10 - O Município requerente deverá estar pleiteando algum título de relevância turística 

(MIT, Estância ou Distrito Turístico). 
 
11 - O Município requerente deverá fazer parte dos projetos e programas já existentes 

na Região Turística Serra do Itaqueri (Festival Gastronômico, Exposição Itinerante, Monumentos, 
Site, etc). 

 
12 - O Município requerente deverá indicar no mínimo 03 novos parceiros para se filiarem 

a Associação Serra do Itaqueri. 



                                                                                                                          

 
 
13 - O Município requerente deverá possuir órgão responsável pela pasta de Turismo 

(Secretaria, Fundação, Coordenadoria, Departamento, Diretoria, Setor, Gerência) e ter dotação 
orçamentária para descrita na LOA / Lei Orçamentária Anual. 

 
14 - O Município requerente poderá receber visita técnica à qualquer momento da 

Diretoria da Governança da Serra do Itaqueri e da Associação da Serra do Itaqueri. 
 
15 - O Município requerente que tiver 03 faltas injustificadas seguidas nas reuniões da 

Serra poderá ser excluído da RT Serra do Itaqueri. 
 
Certo de poder contar com a compreensão de Vossa Senhoria, desde já agradeço 

aproveitando a oportunidade para reiterar protestos de estima e destinta consideração. 
 

 
 
Atenciosamente 
 
 
 
 

______________________________________ 
Wendel Luís Camargo  

Presidente da Associação Serra do Itaqueri 
 
 

 

 
_______________________________________________ 

Antônio César Siboldi 
Secretário de Turismo de Águas de São Pedro e 

Presidente da Governança da RT Serra do Itaqueri 
 

 


