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PARTE I
Apresentação

7

APRESENTAÇÃO
Há grande potencial turístico no município de São Sebastião da
Grama, devido aos seus atrativos naturais e histórico-culturais, no entanto
para que a atividade ocorra de maneira organizada e planejada, faz-se
necessário o desenvolvimento do plano diretor de turismo.
O Plano Diretor de Turismo tem como seu primeiro objetivo apresentar
de forma ordenada a estrutura turística do município, seus atrativos e sua
potencialidade. É fundamental para dar ferramentas ao gestor público na
tomada de decisão para onde se quer levar o município de forma sustentável
e preservando todo contexto histórico cultural. Todo o planejamento ocorreu
de forma participativa, envolvendo toda a comunidade local, o trade
turístico, além do COMTUR.
Sua elaboração contou com a participação da sociedade através de
audiências públicas e pesquisas de opinião. Esses encontros buscavam a
iniciativa de sensibilização da comunidade e sua efetiva participação nos
rumos indicados para o fomento e crescimento do turismo na cidade,
parceria esta, fundamental para o crescimento sustentável desse segmento
da economia.
São exigências da Lei Estadual Complementar nº. 1.261 de 29 de abril
de 2015 que o Município apresente:


Estudo

da

demanda

turística

existente

no

ano

anterior

à

apresentação do projeto, a ser realizado pela Prefeitura Municipal em
convênio com órgão público estadual, federal, instituição de ensino
superior ou entidade especializada;


Inventário, subscrito pelo Prefeito Municipal, dos atrativos turísticos
do município, de que trata o inciso II do artigo 2º desta lei
complementar, com suas respectivas localizações e vias de acesso;



Inventário, subscrito pelo Prefeito Municipal, dos equipamentos e
serviços turísticos, do serviço de atendimento médico emergencial e
da infraestrutura básica de que tratam os incisos II e III do artigo 4º
desta lei complementar;
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Cópia do Plano Diretor Municipal de Turismo e atas das 6 (seis)
últimas reuniões do Conselho Municipal de Turismo, devidamente
registradas em cartório.

A integração do Plano Diretor do Município, de políticas públicas e de
desenvolvimento urbano e setoriais, todos juntos agregam valor ao Plano
Diretor do Turismo, levando o máximo de informação para a tomada de
decisão.
O planejamento, por sua vez, para que traga os resultados de
desenvolvimento esperados, caracteriza-se como processo que prioriza o
crescimento e o desenvolvimento econômico e social, permeado por diretrizes
e estratégias de atuação sustentável, com o objetivo de desenvolver e/ou
fortalecer determinados destinos, integrando a comunidade e os inúmeros
atores sociais que compõem o sistema produtivo do turismo. Só assim todos
se beneficiam de forma igualitária da atividade turística. Assim, o
planejamento baseia-se em um tipo de atuação que direciona as ações no
destino de forma responsável, em especial perante o uso dos recursos
naturais e culturais, e se estabelece a partir de valores bem definidos, que se
solidificam e se norteiam pelo compromisso com o bem-estar das futuras
gerações.
Esse plano deve ser atualizado periodicamente, a fim de manter as
informações sempre atuais, assegurando que as ações sejam efetivas e
coerentes com o momento atual, em favor tanto do turista como da
comunidade local.
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METODOLOGIA
O processo de planejamento do Plano Diretor de Turismo de São
Sebastião da Grama foi desenvolvido de forma participativa. A condução do
projeto foi realizada pela equipe da Prefeitura Municipal, com seus
consultores e especialistas na área de turismo em conjunto com o COMTUR
local e os agentes do trade turístico. Assim, são melhores asseguradas as
informações obtidas, validando as projeções e projetos futuros de forma
sempre participativa e coletiva.
É valido mencionar que a elaboração do Plano pode ser conceituada como
pesquisa descritiva e qualitativa. A pesquisa descritiva assume a função de
mapear o território, procurando descobrir padrões de comportamento em
áreas ou atividades que não foram previamente estudadas. Essencialmente,
a pesquisa visa descrever o máximo de características possíveis sobre o
objeto de estudo, podendo assim estar relacionada à determinada população
ou fenômeno.
As etapas para a elaboração do Plano:


Reunião de formação de grupos de trabalho com o COMTUR,
Prefeitura e trade turístico;



Levantamento das informações do município;



Elaboração do Inventário Turístico;



Pesquisa de opinião com os munícipes;



Audiência pública destacando os pontos fortes, diminuindo os pontos
fracos e apresentando o diagnóstico;



Encontros para elaboração e desenvolvimento de propostas;



Reuniões com os representantes da sociedade;



Audiência para a validação das propostas e metas.
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OBJETIVOS
O Plano Diretor de Turismo objetiva fomentar a atividade turística no
município. Para isso, é necessário que se crie meios para que a atividade se
fortaleça de modo a garantir a sustentabilidade social e ambiental do
município e da região. A atividade turística deve ser vista como uma
atividade que venha a agregar os esforços dados no desenvolvimento e
crescimento da economia e de empregos, utilizando o turismo como princípio
ativo e como atividade econômica de São Sebastião da Grama.

OBJETIVO GERAL:


Tornar São Sebastião da Grama um produto turístico sustentável e
efetivo na esfera regional e nacional nos próximos 10 anos.



Determinar seu mercado e buscar fluxo turístico receptivo, com vistas
ás gerações de empregos, renda e melhoria na qualidade de vida dos
munícipes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Planejar e estruturar o turismo no município.
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PARTE II
Um Olhar Histórico
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CONHECENDO O MUNICÍPIO
A história de São Sebastião da Grama coincide com o fim do Ciclo da
Mineração, no final do Século XVIII e passa pela história de Caconde. Por
volta do ano de 1770, alguns tropeiros começaram a entrar no interior do
Estado de São Paulo a procura de metais preciosos, dada a escassez do
produto em cidades mineiras como Ouro Preto. Nesta época, a última cidade
da região Mogiana era Mogi Mirim, que servia de entreposto para os
tropeiros que vinham de São Paulo e Campinas com destino para Goiás e
Minas Gerais. Por essa região era apenas mato virgem.
Na base de facões, usando como transporte animais, os tropeiros abriam
trilhas nas matas pelo interior, até acharem ouro próximo ao local onde hoje
é a cidade de Caconde. A divisa entre São Paulo e Minas Gerais era o Rio
Grande. Caconde estava em uma região isolada, até então inexplorada e de
difícil acesso. Com a notícia da descoberta de ouro os dois estados passaram
a reivindicar a posse do local. Houve uma batalha judicial, que foi resolvida
no Rio de Janeiro, capital do país na época. Caconde ficou uma cidade
paulista porque os tropeiros que descobriram o ouro eram paulistas.
Com a notícia de que o ouro era farto, várias pessoas se locomoveram
para o local, fazendo o trajeto de Mogi-Mirim até Caconde. Se imaginarmos
que na época o transporte era de mulas, o percurso diário não passava de 20
quilômetros pelas trilhas, dependendo do relevo local, exigindo várias
paradas durante a viagem. Por isso, vários povoados foram sendo criados ao
longo do caminho e que depois se transformavam em cidades como Espírito
Santo do Pinhal, São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul, São
Sebastião da Grama, Divinolândia e Caconde.
Porém o ouro descoberto em Caconde não era de boa qualidade e a
exploração não teve o êxito esperado. Os mineradores abandonaram o local,
permanecendo os que se dedicavam à agricultura e pecuária, dando o
começo as cidades desta região, entre elas a nossa Grama. Não temos
documentos antes de 1871 para certificar as datas corretas das histórias
contadas acima, mas podemos concluir que a história de Grama começa no
final do século XVIII e começo do século XIX, com as famílias dos tropeiros
que se fizeram aqui e escolheram um bom lugar para viver.
13

São Sebastião da Grama, em 1871, era sertão coberto por espessa mata
virgem. Nesse mesmo ano, em demanda dos sertões paulistas, aqui
chegaram duas famílias, dizendo-se provenientes da Província de Minas
Gerais, eram as famílias de Manoel Camilo e de José Camilo. Vendo estes
que o solo daquele recanto era fértil, com excelente clima e nascentes de
água cristalina, resolveram ali ficar. Construíram um rancho à margem
esquerda de um ribeirão, e ali moraram pelo espaço de um ano, indo residir
em outro construído pouco mais abaixo, na mesma margem. Ao ribeiro de
pouco caudal deram o nome de Córrego das Anhumas, devido à grande
quantidade destes pássaros que de sua água ali vinham beber. Oriundo da
velha cidade mineira de Conceição do Rio Verde, ali chegou, em 1874, o Sr.
João Ribeiro da Luz, que mais tarde se instalou com toda sua família à
margem do já conhecido Córrego das Anhumas.
Em 1875, tropeiros e desbravadores que por aqui passavam, dentre eles
José Elias de Paiva, ali se demoraram. Daí o trânsito normal dos tropeiros,
que serviram do rancho abandonado pelos irmãos Camilo para seu poso.
Devido à água e a excelente qualidade das pastagens formada somente por
gramíneas, denominaram o local de Pouso de Grama.
No ano de 1877, por provisão do Bispo de São Paulo, Dom Lino Deodato
Rodrigues de Carvalho, foi edificada uma capela tendo São Sebastião como
padroeiro, passando então o local a chamar-se São Sebastião da Grama.
Data desta época o documento que demarca o Patrimônio de São
Sebastião da Grama: “Denominação do Imóvel” – antiga Fazenda Grama,
hoje patrimônio de São Sebastião da Grama. Nome, domicílio e profissão do
adquirente – A Fábrica do Patrimônio São Sebastião da Grama do Distrito
do Espírito Santo do Rio do Peixe. Transmitente – Manoel Pereira da Silva.
Valor do Contrato: 7.062.433 (sete contos e sessenta e dois mil quatrocentos
e trinta e três réis). As terras dentro das demarcações seguintes; principia
no Córrego da Grama e barra do Córrego da Olaria e seguindo por este
acima e pelas banquetas até a barra do lagrimal no fundo da Olaria e
voltando a direita por este lagrimal acima, até a cabeceira deste córrego da
morada do Maciel, e deste alto seguindo, rumo direito à cabeceira deste
Córrego e por ele abaixo até uma cova que se fez na fronteira de um pau de
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umbiruçu e desta seguindo pelas divisas demarcadas associa a Anna
Carolina até o Córrego da Grama no canto do Jabuticabal em duas covas que
se faz, e voltando pelo Córrego da Grama acima até a barra do córrego do
olaria, onde teve princípio a denominação.
Em 12 de novembro de 1896, pela lei nº 452, a povoação de São Sebastião
da Grama tornou-se distrito de paz do município de Caconde, com nome de
Grama. No dia 20 de agosto de 1898, o distrito de Grama foi transferido
para São José do Rio Pardo.
Com a presença do engenheiro civil da capital do Estado, o Sr. Domingos
Dellepiane e de oficiais e mestres de obras, vindos de Uberaba, da comissão
organizadora: Padre Paschoal M. Nuércia, Capitão Gabriel de Andrade,
Major Cirino Nogueira, Antônio Rodrigues, Domingos Augusto Damasceno,
José Motta, Maximiano Ribeiro e populares, deu-se aos 10 de novembro de
1904, a benção e assentamento da pedra fundamental da Igreja de São
Sebastião da Grama, cujas obras se prolongaram até maio de 1908.
Em 19 de dezembro de 1906, já com as suas primeiras plantações de café,
a sede do distrito recebeu foros de Vila, pela Lei Estadual nº 1038.
A vila de Grama teve sua primeira visita pastoral, em 09 de setembro de
1910, pelo Bispo da Diocese de Ribeirão Preto, D. Alberto Gonçalves. Veio de
Vargem Grande, durante a viagem 03 horas. Foi recebido pelo Vigário Fázio
e, nessa época, 970 pessoas receberam sacramentos de confirmação.
Á Lei Estadual nº 2072, de 04 de novembro de 1925, criou-se o município
de Grama, tendo como sede a vila desse nome, a qual foi elevada à categoria
de cidade e território desmembrado de São José do Rio Pardo. No dia 20 de
janeiro de 1926 efetuou-se sua instalação com a posse da primeira Câmara
Municipal.
Em 24 de março de 1948, o município retornou ao nome de São Sebastião
da

Grama.

Desde

seu

início,

Grama

sempre

atraiu

imigrantes

empreendedores e com o auxílio de seu solo e ótimo clima tornou-se padrão
na produção de cafés finos, principalmente na qualidade de vida, tendo os
primeiros hospitais e clubes da região, além da primeira piscina, construída
em 1948. Apesar de pequena continuou atraindo pessoas pela sua
hospitalidade e qualidade de vida, não perdendo sua autenticidade, fatores
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que fazem com que Grama tenha hoje 10% de seus imóveis urbanos para
férias e veraneio.
Pertencendo á bacia hidrográfica regional do Rio Pardo, tem como
principais córregos: Rio Fartura, Rio São Domingos e Córrego Anhumas,
sendo que este último é o responsável pelo abastecimento da cidade.
Privilegiada pela generosidade da natureza, São Sebastião da Grama,
com seu cenário de beleza, transforma-se num verdadeiro paraíso, onde se
respira ar puro e desfruta-se da hospitalidade de seu povo. Com sua
magnífica paisagem, charme e muita beleza é o lugar ideal para desfrutar
momentos inesquecíveis junto à natureza. Possui muitas fazendas
históricas, o café faz parte da identidade do município, encontram-se trilhas
para todos os gostos, várias espécies de fauna e flora, pratos típicos e a
gastronomia do município reconhecida em toda região.
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HINO
Linda Jóia engastada na serra,
A brilhar cheia de encantos mil,
És o céu num cantinho da Terra,
Um presente de Deus ao Brasil.
Tu serás sempre a Luz que ilumina,
O caminho da Força e da Fé,
O teu povo, na Luta se anima,
Proclamando o teu nome, de pé.
São Sebastião da Grama!
São Sebastião da Grama!
Eis nosso grito de amor Sincero
Ao nosso fiel Protetor,
São Sebastião da Grama!
São Sebastião da Grama!
Templo que inspira com fé e ardor;
Liberdade, Justiça e Amor!
Salve o solo que tudo produz
Clima ameno e água excelente,
Tudo é deslumbrante e traduz
O viver bem feliz de tua gente.
Salve os homens de boa vontade,
Do Progresso, do bem, da Razão,
Que elevam a bela cidade,
Esta Grama de São Sebastião!
São Sebastião da Grama!
São Sebastião da Grama!
Eis nosso grito de amor Sincero
Ao nosso fiel Protetor,
São Sebastião da Grama!
São Sebastião da Grama!
Templo que inspira com fé e ardor;
Liberdade, Justiça e Amor!
Domingos Melchiori
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BANDEIRA

BRASÃO
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HISTÓRICO: FERROVIA MOGIANA
A companhia foi inaugurada em 1897, a São Paulo Railway Company,
depois Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, ligando o interior de São Paulo ao
Porto de Santos, para transportar a produção de café do interior do estado
paulista para exportação. Em 1872, um outro grupo de fazendeiros resolveu
criar uma ferrovia para propiciar o escoamento da produção de uma das
regiões mais produtivas do estado de São Paulo, a região de Mogi-Mirim e
Amparo. Após discussões e ajustes dos detalhes necessários, no mês de
agosto do mesmo ano, foi inaugurada a Companhia Paulista de Estradas de
Ferro. Devido ao progresso da linha no ano de 1878, no dia 14 de janeiro
chega a Casa Branca a linha que totaliza 173 km.
Com a fusão da Companhia Rama Férreo do Rio Pardo, acontece uma
interligação Casa Branca a São José do Rio Pardo, no ano de 1888, passando
a se chamar Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação. No ano
seguinte, em 31 de julho, foi inaugurado o primeiro trecho ramal de Mococa,
trecho Casa Branca – Engenheiro Gomide. Abaixo o mapa de todas as
linhas:
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Para a compreensão do processo ferroviário do município de São
Sebastião da Grama é necessário que saibamos que: A estação de Villa
Costina, nome da fazenda em cujas terras se encontravam, foi, realmente,
construída pela Mogiana em 1889, em substituição a uma estação que
existia muito próxima, com o mesmo nome, mas que era do ramal original,
particular (Cia. Ramal Férreo do Rio Pardo), aberto em 1887 e que nem
edifício para abrigar a estação tinha.
"O estado da linha era péssimo; sem bitola uniforme nas curvas, com
grande quantidade de dormentes podres, sem casas para estações (...)
(foi) resolvido que se construísse uma única estação intermediária no
quilômetro 19, foi esta aberta ao tráfego no dia 1o de janeiro do corrente
ano (1889), suprimindo-se nesse dia as outras duas, dos quilômetros 14 e
21. A existente conserva o nome de uma das suprimidas, 'Vila Costina"
(Relatório da Mogiana para 1888, de 07/04/1889).

Segundo relatos do escritor, pesquisador e professor Márcio José Lauria:
"Até há pouco tempo, ainda era visível na estaçãozinha de Vila Costina o
local em que os vagões de bitola estreitíssima (sessenta centímetros)
despejavam-nos da Mogiana (bitola métrica) a produção de café em coco
da região. Era o último sinal que testemunhava arrojada iniciativa
empresarial: José da Costa Machado, que já fora presidente da província
de Minas Gerais, quando a capital ainda era Ouro Preto (1867-68),
instalando-se por estas bandas, por volta de 1870, abriu a fazenda Vila
Costina e construiu por conta própria uma pequena ferrovia que ia de
Vila Costina até São Sebastião da Grama."

A estação de Vila Costina foi fechada e transformada em parada em
15/1/69. Os trens de passageiros deixaram de passar em janeiro de 1977 pela
linha.
Depois de anos no abandono, o ramal foi reativado, nesse trecho, em
1986, fato que não mudou o abandono da estação, que estava, já nessa
época, alugada a terceiros; com pouco movimento, a linha voltou a ser
fechada pouco tempo depois, e finalmente teve os trilhos retirados no início
dos anos 1990.
A vila, em 1999, era pequena e tinha várias casas antigas abandonadas
e depredadas. A estação, em mau estado, ainda servia como moradia.
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Nosso ramal ferroviário foi criado na década de 10 e desativado na final
da década de 20 com a crise de 1929 e a derrocada do café. Sua principal
função era transportar nossa produção de café até São José do Rio Pardo,
onde através da Mogiana, seguia até a Jundiaí e desembocava na cidade de
Santos.
Devido ao peso a composição era lenta e em alguns trechos a locomotiva
chegava a patinar, sendo preciso jogar areia e cascalho nas rodas para dar
atrito e seguir viagem.
A estação existe até hoje, fica próxima à cidade, nas terras que
pertenciam ao Sr. Martim Brás e agora pertence a Sra. Elza Brás.
O proprietário da ferrovia era o Sr. Labieno Costa Machado, um
milionário da região, tão poderoso que colocou em circulação seu próprio
dinheiro, por sinal, muito bem aceito pelo comércio das imediações.
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A ferrovia fazia o trajeto de Grama à Vila Costina, um distrito de São
José do Rio Pardo, fazendo uma parada na Fazenda Santa Maria, em nosso
município. Chegando à Vila Costina era feita a baldeação de carga e
passageiros para outros destinos. Como no final do trecho não havia pátio de
manobra, o trem chegava à Vila Costina e voltava de marcha ré até Grama.
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PARTE III
Explorando o
Município
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INTRODUÇÃO
O município de São Sebastião da Grama está localizado, na Serra da
Mantiqueira, divisa com Minas Gerais. Possui como sua principal atividade
econômica o café, considerado um dos melhores do Brasil, seguido por
macadâmia e atividades comerciais. O comércio é organizado pela
Associação

Comercial,

seu

objetivo

principal

é

o

fortalecimento

socioeconômico do município, discutindo os interesses comuns dos seus
associados, traçando estratégias de ações em busca de melhores resultados
para os mesmos, preservando a identidade e a soberania do empresariado
municipal,

estabelecendo

inclusive

parcerias

com

demais

entidades

representativas da sociedade e poder público.
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DADOS E ÍNDICES DO MUNICÍPIO
Nome oficial: São Sebastião da Grama
Estado: São Paulo
População Total: 11.960
Urbana: 7.971
(65,88%)
Rural: 4.128
(34,12%)
Delimitação da Área:

Urbanização de vias públicas (2010): 58,6%.
Esgotamento sanitário adequado (2010): 72,3%.
Arborização das vias públicas (2010): 89,7%.
Densidade demográfica 2010 (hab/km2): 47,94.
Área da unidade territorial 2017 (km2): 252, 410.
Área urbana 2017 (km2): 5.600.
Área rural 2017 (km2): 246.810.
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Altitude: 945 m.
Latitude: 21º 42' 38" S.
Longitude: 46º 49' 15" W.
Gentílico: Gramense.
Prefeito: Ricardo Ribeiro Florido.
Municípios limítrofes: Vargem Grande do Sul, São José do Rio Pardo, Itobi,
Divinolândia, Águas da Prata, Poços de Caldas.
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010): 0.701
População residente - Homens: 6.166 pessoas–50,96%.
População residente - Mulheres: 5.933 pessoas–49,04%.
Bioma: Mata Atlântica.
Clima: Tropical de altitude.
Relevo: Montanhas e vales - Planalto Atlântico.
Vegetação: Mata Atlântica.
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EDUCAÇÃO
A cidade de São Sebastião da Grama trabalha por uma educação
transformadora, reflexiva, inclusiva, eco cidadã e comprometida com a
cultura da solidariedade.
Em parceria com as famílias, está levando adiante seus sonhos de
uma educação plena e modificadora.
O município dispõe de transporte gratuito para docentes e alunados,
acolhendo a demanda do inicio de sua vida, ou seja, de zero ao Ensino
Médio. As escolas são:












EMEB MARIA DALVA TOMÉ DE ARAUJO – 0 a 05 anos;
EMEB COMPLEXO EDUCACIONAL CIDADE DO FUTURO – Integral;
EMEB POLO VALE DA GRAMA DONA MATHILDE DE CARVALHO DIAS - 04 a 10 anos;
EMEB PROF SYLVIO DA COSTA NEVES - 06 a 10 anos;
EMEB PROFESSOR JOSÉ MARTHA – 04 a 06 anos;
EMEB PROFESSORA ILDA ANADAO ROSSI – 06 a 10 anos;
EE DONA GENY GOMES EF EM;
ESCOLA ESPECIAL APAE;
COLÉGIO GRAMENSE;
COLÉGIO OBJETIVO;
E.E.FAZENDA CACHOEIRA.EF.EM;

Localização das Escolas na Zona Urbana:

Fonte: Plano Diretor Municipal
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SAÚDE
A população gramense é assistida em sua saúde básica por 4 ESF „s
(Estratégia de Saúde da Família) que dão assistência tanto preventiva
através dos agentes de saúde como curativa, através de atendimento de
enfermagem e médico. Esses 4 ESF‟s são suficientes para dar cobertura a
toda a população, sendo que três deles estão situados na cidade e ESF João
Arcanjo da assistência na zona rural por meio de três postos nas fazendas:
Santa Alina, Córrego das Pedras e Sertãozinho.
O posto de saúde desenvolve atividades preventivas, sala de
vacinação, abriga o ESF Central, e também o atendimento odontológico.
Os atendimentos de urgência e casos agudos que precisam dos
primeiros socorros são realizados no Pronto Socorro Dr. Nezinho.
A Santa Casa de Misericórdia participa do sistema municipal de
saúde através de internações de patologias clinicas e cirúrgicas. O sistema
de saúde do município também usa as referências oferecidas pelo SUS, tanto
na região (AME – Casa Branca; Oftalmologista, Ortopedia,
Otorrinolaringologista de Divinolândia), como referência a distancia via
cross para especialidades que não temos em nossa região, como por exemplo,
o hospital da UNICAMP em Campinas.
A localização destes instrumentos está divida pela cidade por áreas de
moradia. O atendimento é direcionado ao posto de saúde mais próximo a
residência do paciente.
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ESTATÍSTICAS VITAIS E SAÚDE – ANO 2015
Taxa de natalidade (por mil habitantes): 9,60
Taxa de fecundidade geral (por mil mulheres entre 15 e 49 anos):
36,88
Taxa de mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos): 17,39
Taxa de mortalidade na Infância (por mil nascidos vivos): 17,39
Taxa de mortalidade da população de 15 á 34 anos (por cem mil
habitantes nessa faixa etária): 77,84
Taxa de mortalidade da população de 60 anos e mais (por cem mil
habitantes nessa faixa etária): 4.284,16
Nascidos vivos de mães com menos de 18 anos (em %): 10,43
Mães que fizeram sete e mais consultas de pré-natal (em %): 80,70
Partos cesáreos (em %): 72,17
Nascimentos de baixo peso (menos de 2,5 Kg, em %): 7,83
Leitos SUS (coeficiente por cem mil habitantes): 2,17
O município dispõe de 26 estabelecimentos de Saúde Somando Privado e
Público:

Consultório dentário Especializado Joana Darc Bernardes Martins, foi fechado

Fonte: Caderno Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES. Disponível em:
http://datasus.saude.gov.br/cadastro-nacional-de-estabelecimentos-de-saude
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ENTIDADES SOCIAIS PÚBLICAS E PRIVADAS
Rotary Club, uma organização formada por pessoas de todos os
continentes, de diversas culturas e áreas de atuação, que trocam ideias e
trabalham em prol de comunidades do mundo inteiro.
Tem como seus objetivos, o desenvolvimento do companheirismo como
elemento capaz de formar a oportunidade de servir; O reconhecimento do
mérito de toda a ocupação útil e a difusão da ética profissional; A melhoria
da comunidade pela conduta exemplar de cada um em sua vida pública e
privada;
A aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando à consolidação de
boas relações, da cooperação e da paz entre as nações.
Através dos valores, que são o companheirismo e compreensão mundial,
ética e integridade, diversidade e conhecimento de profissionais, serviços e
lideranças, espera deixar para as gerações futuras um mundo cada vez
melhor.
APAE, Associação de Pais e Amigos Excepcionais foi fundada no Rio
de Janeiro, no ano de 1955, com administração de um grupo de pais que
vivenciavam o drama de não encontrarem escola para seus filhos com
deficiência intelectual.
Destacam-se como principais objetivos e formas de acessibilidade a
participação esportiva, atividades culturais, escolar (por meio do currículo
adaptado e com as necessidades peculiares garantidas), lazer e também ao
mercado de trabalho, pois a pessoa com deficiência intelectual também
possui potencialidades e capacidades produtiva, devendo ser respeitada e
valorizada enquanto parte constitutiva do nosso meio social.
Endereço: Rua Rio de Janeiro, 21 – São Judas Tadeu
CEP: 13790-000
Telefone: (19) 3646-1700
E-mail: apaessgrama@hotmail.com
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ONG Mão Amiga – Movimento Gramense de Integração Social, é uma
sociedade civil, de direito privado, de caráter social, sem fins lucrativos, de
duração indeterminada regida pelo Estatuto e pelas demais disposições
legais que lhe forem aplicadas, com sede à Praça São Sebastião, nº 81 – sala
03 Centro, com domínio e foro na cidade de São Sebastião da Grama. Seus
objetivos são: defender e proteger o meio ambiente; estimular e desenvolver
a cidadania; promover a assistência social; difundir atividades educacionais,
culturais e científicas; estimular parcerias;
Lar dos Idosos Dr. Antônio Anadão, atende os idosos, através de
moradia, prestação de serviço médico e lazer, com a presença de
profissionais capacitados.
Endereço: Rua Prefeito Araken Cruz, 10 – Jardim São Sebastião
CEP: 13790-000
Telefone: (19) 3646-2411
Maçonaria é uma sociedade discreta e por essa característica,
entende-se que se trata de ação reservada e que a filantropia interessa
exclusivamente aqueles que dela participam, beneficiando entidades
filantrópicas e a comunidade como um todo. A maçonaria é, portanto, uma
sociedade fraternal que admite todo homem livre e de bens costumes, sem
distinção de raça, religião, ideário político ou posição social. Suas principais
exigências são que o candidato acredite em um princípio criador, tenha boa
índole, respeite a família, possua um espírito filantrópico e o firme propósito
de tratar sempre de ir buscar perfeição aniquilando seus vícios e
trabalhando para a constante evolução de suas virtudes.
Possui alguns conselhos municipais como:
 Conselho Municipal de Turismo;
 Conselho Municipal de Saúde;
 Conselho Municipal da Educação;
 Conselho Municipal da Merenda;
 Conselho Municipal Fundeb;
 Conselho Municipal de Segurança.
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SANEAMENTO
O saneamento, segundo dados do IBGE de 2010, são 72,3% da
população atendida, mas ainda possui algumas falhas no Espaço Ecológico e
alguns outros pontos, porém serão sanadas dentro de aproximadamente um

ano e meio.
A coleta de lixo é feita 100%, sendo que sua maior parte é pelo
caminhão de lixo, como o lixo domestico e a parte restante (resto de entulhos
e galhos, etc.) feita por caçambas.
Há dois aterros sanitários. O mais antigo deles já inativo e em fase de
encerramento, segundo as normas dos órgãos ambientais.
O Aterro sanitário atualmente em uso apresentou a avaliação pela
CETESB, com nota de 8.5, após ações desenvolvidas na atual administração.
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Em São Sebastião da Grama 100% da população possui o serviço de
abastecimento de água, porém há uma conscientização para a utilização sem
desperdício. A água do município foi terceirizada para a empresa Águas São
Sebastião da Grama, que está trocando todo o encanamento antigo e
fornecendo água de qualidade para o município.
Recentemente, houve a inauguração da reforma da Estação de
Tratamento de Água – ETA, com troca de filtros e modernização de sua
estrutura.

ESGOTO

Com a concessão do serviço de água e esgoto para a empresa terceirizada.
O processo de instalação da Usina de Tratamento de Esgoto está em fase final.
Acredita-se que pelo cronograma das obras em aproximadamente 06 meses estarão
praticamente 100% do esgoto municipal tratado.
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TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO
O município de São Sebastião da Grama dispõe de transporte coletivo
gratuito, A circular, possui três rotas:
Rota 1 Centro – Jardim São Sebastião – Piscina
 06h20min – 06h45min
Rota 2 Centro – Jardim São Sebastião – Centro – Rodoviária
 07h30min – 08h10min
 10h30min – 11h10min
 12h00min – 13h30min
 16h00min – 16h30min
Rota 3 Centro – Jardim São Sebastião – Centro
 06h45min - 07h30min
 08h10min – 08h30min
 10h00min – 10h30min
 11h30min – 12h30min
 15h00min - 15h30min
Além da circular na cidade, o município implementará a circular rural. Seu
trajeto contemplará toda a Zona Rural, sendo duas viagens ás quartas - feiras e
duas aos sábados.
Esse trajeto beneficiará várias fazendas da estrada que liga São Sebastião
da Grama a Poços de Caldas. Dentre elas: Santa Alina, Recreio, Sertãozinho,
Córrego das Pedras e todas as propriedades da Região.
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ECONOMIA (PIB)
Em 2014, tinha um PIB per capita de R$ 21067.39. Na comparação
com os demais municípios do estado, sua posição era de 315 de 645. Já na
comparação com municípios do Brasil toda sua colocação era de 1615 de
5570. Em 2015, tinha 85.1% do seu orçamento proveniente de fontes
externas. Em comparação aos outros municípios do estado, estava na
posição 248 de 645 e, quando comparado a municípios do Brasil todo, ficava
em 3099 de 5570.
Os maiores rendimentos vêm do café e da macadâmia, somados a
venda de bovinos (carne e leite). O café teve uma área de 7.900 Hectares
colhidos, com um lucro de R$ 67.782,00. Em segundo lugar na colheita vem
a Macadâmia que teve uma área de 05 hectares com o lucro de R$ 36.000,00.
Algumas empresas do Município que impulsionam a economia da
cidade:


Brasuture;



Laticínios Roni;



Doces Gui Gui



Cutrale;



Agrosac;
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PARTE IV
O Turismo
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TURISMO NO BRASIL
Pelas suas características naturais, o território brasileiro apresenta
excelentes condições para o turismo: grande diversidade de ecossistemas e
de paisagens, uma das maiores costas litorâneas no mundo, praias tropicais
disponíveis ao lazer o ano todo.
O Brasil possui um grande potencial turístico devido as suas
características naturais. Dispõe de uma vasta diversidade de ecossistemas e
de inúmeras paisagens, uma das maiores costas litorâneas do mundo, praias
tropicais disponíveis ao lazer durante todos os dias do ano. Encontra-se no
13° lugar de maior economia turística do mundo e também como maior
empregador nesse setor.
Com a política pública do ministério do Turismo apresentou o Plano
Nacional de Turismo para o triênio 2013-2016 junto com o conselho Nacional
de Turismo, representada também pela iniciativa privado, e terceiro setor. O
Plano contém o Diagnóstico do Turismo na economia brasileira, nas
melhorias sociais, no fluxo turístico internacional, no transporte aéreo, na
competitividade, na gestão do turismo e nos megaeventos.
Apresenta em suas diretrizes a geração de oportunidades de emprego
e empreendedorismo: a participação e diálogo com a sociedade; o incentivo à
inovação e ao conhecimento, e a Regionalização do turismo. Essa
regionalização é de extrema importância para fortalecer as cidades e a
influência que a iniciativa do consórcio pode ter para auxiliar os municípios
da região e os transformarem em municípios de interesse turístico.
O turismo é uma importante atividade que impulsiona a economia,
além de gerar diversos empregos e faz com que a identidade desses locais
seja

preservada

devido

a

monumentos

históricos

e

características

importantes. Também auxilia na preservação ambiental. Essa atividade tem
a capacidade de organização geográfica, histórica e cultural e de oferecer
condições de andamento da atividade com as infraestruturas básicas e de
apoio.
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TURISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO
Após considerar todas as características (naturais, culturais e
paisagísticas), que os municípios possuem em comum de uma mesma região
e que o Turismo vai além do aspecto político administrativo, conforme é
orientado pelo Plano Nacional de Turismo 2012-2016, a Secretária de
Turismo do Estado de São Paulo ordenou em 51 regiões turísticas que se
encaixam dentro de 15 macrorregiões. Tal divisão foi feita por dirigentes
municipais, levando em consideração proximidade geográficas e afinidades
entre produtos turísticos, como história e atrativos, para facilitar a aplicação
e o desenvolvimento de programas e projetos em todo o Estado.
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Para que haja uma regionalização do turismo, foi incentivada a
criação de Rotas e Pólos turísticos, pois desse modo melhora-se o
desenvolvimento geral. Por isso é importante o contato com os municípios
vizinhos e seus pontos turísticos para que haja uma maior interação, por
conseguinte um complementa o outro, fazendo com o que o turista
permaneça por mais tempo em uma mesma região.
É importante também que tenhamos consciência da importância do
termo Circuito Turístico, que se define por conjunto de municípios em uma
mesma região, com semelhanças culturais, sociais e econômicas que se
somam para estruturar e desenvolver as atividades turísticas desse local de
uma forma sustentável, por meio de uma conexão dos municípios, firmando
assim uma atividade regional.
No Brasil, identifica-se esse circuito como um produto do setor
turístico, fruto da implementação de um planejamento integral que envolve
diversos municípios, baseando-se em uma parceria local para explorar assim
o potencial do conjunto.
Em 2013 a Câmara Temática do Turismo, em decorrência da criação
do Projeto de Lei Complementar Nº 32/2012- que estabelece condições e
requisitos para a classificação de Estâncias e de Municípios de Interesse
Turístico.
Esta Lei cria uma nova categoria onde os interessados em conseguir o
pleito de Estância Turística deverão primeiramente ser contemplados com o
Título de Município de Interesse Turístico – MIT, passando a receber
recursos para o desenvolvimento turístico em seu município. Poderão ser
MIT, aqueles que com até 200 mil habitantes e possuir uma significativa
estrutura e demanda turística.
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NO MUNICIPIO
INSERÇÃO REGIONAL
O município encontra-se na região turística Caminho da Fé e da
Mogiana Paulista. Suas características tanto de logística como limítrofe,
facilita o fluxo constante de trânsito de veículos, pois suas rodovias são de
boa qualidade e de rápida velocidade, além de estar em uma boa localização,
na divisa com minas gerais, e perto de grandes centros urbanos. A cidade
fornece bens produzidos na agropecuária, serviços e mão de obra para
região. Como já foi mencionado, o café é considerado um dos melhores do
Brasil, faz parte dos Cafés Vulcânicos da região de Poços de Caldas. É
também o maior produtor do Brasil de macadâmia. A região por sua vez,
visita à cidade a procura de lazer, entretenimento, aventura, contato com a
natureza e conhecimentos científicos no ramo do café.

O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR
O Conselho Municipal de Turismo da cidade está ativo e atuante.
Seus membros incluem funcionários da prefeitura e comunidade local bem
como profissionais da área de turismo. O COMTUR sempre participou e
atuou em conjunto com a sociedade civil e privada em eventos e promoção da
cultura e turismo do município. A importância dele está na sua condição de
fórum deliberativo para o fomento do turismo no município e como tal deve
estar comprometido com a busca do equilíbrio entre a preservação cultural e
ambiental e o desenvolvimento das suas potencialidades, de modo que a
atividade turística possa ser capitalizada com base na sustentabilidade.
Suas reuniões são mensais, podendo haver a necessidade de reuniões
extraordinárias fora das datas pré-estabelecidas. As pautas das reuniões são
voltadas a melhorias e novas ideias para o desenvolvimento do turismo na
cidade.
Presidente: Marcos Henrique Cerri
E-mail: marcos.cerri@hotmail.com
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PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO
O Plano Diretor de qualquer município tem como objetivo orientar as
ações do poder público, priorizando as necessidades do coletivo, de forma a
aumentar a qualidade de vida, além de promover o direito à cidade e a
cidadania com uma gestão que trabalhe de forma democrática.
 Mobilidade segura;
 Cidade mais Sustentável;
 Maior qualidade de Vida;
 Garantir o atendimento das necessidades da cidade;
 Preservar e restaurar os sistemas ambientais;
 Promover regularização fundiária.
Somado a todas essas medidas o Plano Diretor impõe a importância
do incentivo ao turismo, que é fundamental para o Município de São
Sebastião da Grama. Os dois planos foram elaborados de forma que um
apóie e complete o outro, buscando assim uma evolução em todos os
aspectos.
Em suma, a importância do Plano Diretor para o Plano Diretor de
Turismo, é que o planejamento urbano torna o município apto a receber
todas as propostas e investimentos que o plano de turismo visa implantar.
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PARTE V
Inventário
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INVENTÁRIO TURÍSTICO
O

Inventário

da

Oferta

Turística

consistiu

no

levantamento,

identificação e registro dos atrativos que existem no município, sendo eles do
meio rural, naturais e festivos, das manifestações culturais, e equipamentos
turísticos e da infraestrutura de apoio ao turismo como instrumento base de
informações para fins de planejamento, gestão e promoção da atividade,
possibilitando a definição de prioridades para os recursos disponíveis e o
incentivo ao turismo sustentável.
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CAFÉ DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
As raízes do café no Brasil foram plantadas no século XVIII, quando
as mudas da planta foram cultivadas pela primeira vez por Francisco de
Melo Palheta, em 1727 no Pará. Mas o café chega à região do Rio de Janeiro
apenas em 1790. Com a construção da malha ferroviária para o escoamento
do café, e também esgotamento do solo no Rio de Janeiro, São Paulo, rico
solo de terra roxa, foi o lugar ideal para que o cultivo continuasse. A
exaustão dos solos do Vale do Paraíba e as crescentes dificuldades impostas
ao regime escravocrata levam a uma decadência no cultivo do café a partir
de 1860 e o Vale vai se esvaziando economicamente enquanto o cultivo do
café migra em direção ao Oeste Paulista.
Outras condições também ajudaram para que a produção do Oeste
Paulista se sobrepusesse. Foi seguindo a linha férrea da Companhia
Paulista, Catanduva, Araraquara, São Carlos e Campinas ao Rio de Janeiro.
Depois se abrangeu para a estrada de ferro Mogiana, Campinas,
Pirassununga, Casa Branca e Ribeirão Preto, que transportava o café, e a
terra estava limpa para o plantio. As condições de solo e clima eram bem
mais propícias para o café. Surgiu no Oeste Paulista uma nova classe social
chamada de Burguesia do café. Esse nome foi dado porque nessa região
começou a se desenvolver, no final do século XIX, uma economia capitalista.
Há relatos que os primeiros pés de café na cidade foram do Senhor
Capitão Gabriel de Andrade e seus filhos, imigrantes que desembarcaram no
povoado de São Sebastião da Grama em 1878. Constituíram - se em nosso
famoso Vale da Grama, na Fazenda São João de Cima.
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15º Concurso Estadual de Qualidade do Café de São Paulo – Prêmio
Aldir Alves Teixeira
O concurso é uma promoção da Câmara Setorial de Café de São Paulo
e da CODEAGRO - Coordenadoria de Agronegócios da Secretaria da
Agricultura do Estado, e conta com a parceria do Sindicato das Indústrias de
Café de São Paulo, da ABIC - Associação Brasileira da Indústria de Café, da
ACS - Associação Comercial de Santos e do Museu do Café.
O campeão foi o micro lote do produtor Clayton Mapelli Cerri, de São
Sebastião da Grama, que obteve a nota máxima de 9,08 pontos. Aliás, dos 10
finalistas, seis são de Grama, município que, assim como Divinolândia, vem
se destacando na excelência da produção de cafés no Estado de São Paulo.
Entidade

Categoria

Colocação

Produtor

Cidade

Ass. Cafeic.
Vale da
Grama
Ass. Cafeic.
Vale da
Grama
Ass. Cafeic.
Vale da
Grama
Ass. Cafeic.
Vale da
Grama
CoopinhalCoop. Cafec.
Reg. Pinhal
Ass. Cafeic.
Vale da
Grama
Ass. Dos
Prod. Cafés
Espec. St.
Luzia
Ass. Agr.
Barra
Grande de
Caconde
Asssoc. Dos
Cafeic. De
Montanha
de
Divinolândia
Ass. Cafeic.
Vale da
Grama

ML

1

Clayton
Mapelli Cerri

S. S. da
Grama

N

2

Adonis Cerri

S. S. da
Grama

8,97

CD

2

S. S. da
Grama

8,97

CD

3

Homero
Teixeira de
Macedo Jr.
Lucia Maria
da Silva Dias

S. S. da
Grama

8,96

CD

4

EsptºStº
Pinhal

8,93

N

5

Laura Luiza
Del Guerra
Vergueiro
Sebastião
Cerri

S. S. da
Grama

8,87

N

6

Antonio
Ragazzo

EsptºStº
Pinhal

8,81

ML

6

Caconde

8,81

N

7

Juliana
Aparecida
Alvarez de
Campos
Sérgio Luis
Riccetto

Divinolândia

8,73

CD

8

S. S. da
Grama

8,45

Diogo Dias
de Teixeira
Macedo

ML = Microlote / N = Café Natural / CD = Café Cereja Descascado

Nota
Final
9,08
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Além de possuir os melhores cafés do Brasil, São Sebastião da Grama
faz parte do Café Vulcânicos da região de Poços de Caldas.
Os “Cafés Vulcânicos” é a Associação dos Produtores de Cafés
Especiais da região de Poços de Caldas e abrangem os municípios de
Andradas, Botelhos, Campestre, Cabo Verde, Caconde, Divinolândia, São
Sebastião da Grama e Poços de Caldas. Foi idealizada em agosto de 2012 e
tem como objetivo principal agrupar os produtores de café da região de solos
vulcânicos. Buscam a valorização e a sustentabilidade da cafeicultura de
montanhas e no planalto vulcânico da região, o oferecimento de um produto
diferenciado e a atração de novos investimentos.
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ATRATIVOS
NATURAIS
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MORRO DO CRISTO
O Morro do Cristo é um atrativo natural e fica localizado dentro da cidade,
com fácil e livre acesso. Além de ser um local agradável para desfrutar da
natureza, a partir dele tem uma belíssima vista de toda a cidade, além do
nascer e pôr do sol. Possui duas pedras, que deixa o lugar e a paisagem
ainda mais exuberante.
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CACHOEIRA DO (RIO) FARTURA
Localizada no bairro Forquilha, também conhecida como Cachoeira do
Moraes, possui lugares para mergulho e algumas quedas d‟água, fácil acesso
e com vista para o Vale da Grama. Além de trilhas nas matas.

53

CACHOEIRA SÃO DOMINGOS
Localizado entre São Sebastião da Grama e Divinolândia, a cachoeira
é ponto de encontro para contemplar a vista local e se refrescar. Logo em
frente a ela, tem um campo de futebol e um bar. Normalmente de domingo
acontecem jogos, churrascos. O local possui banheiro e estacionamento.
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CAPELA SANTA CLARA – OSCAR NIEMEYER
Foi inspirada na forma de chapéu do Papa e foi a última obra do
arquiteto, está á 1.200 m de altitude. A capela faz divisa com a cidade de
Poços de Caldas/MG, até a maioria das pessoas não sabem que ela faz parte
dos patrimônios de São Sebastião da Grama, e pertence ao município. A
vista é maravilhosa, podendo ver todo o vale da grama, fazendas, e algumas
cidades.
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DIVISA COM MINAS GERAIS
Localizado no Vale da Grama, a pedra que indica a divisa com Minas
Gerais e altitude do local; possui paisagens encantadoras, e é um ótimo
lugar para trilhas, caminhadas, passeios.
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PESQUEIRO SÃO DOMINGOS
O pesqueiro oferece 11 açudes sendo 4 para pescaria e 7 para engorda
de peixes, ao todo são 18 espécies de peixe. Há também 25 espécies de
pássaros para observação, além de frango caipira, torrefação de café aberta
para visita. Capacidade no salão para 60 pessoas, e para pescaria 100.
Endereço: SPP 344 (São Sebastião da Grama - Divinolândia), Km 267,5 –
Sítio Bom Jesus;
Telefone: (19) 99452-1627
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IGREJA DA PEDRA
Igreja foi construída como uma promessa de um pai para com seu filho,
a muito tempo não se realiza uma missa no local, mas desfruta de uma linda
e tranquila paisagem.
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MINA
Localizada na Praça das Águas, no Palácio do Empreendedor, ao lado da
prefeitura.

SÍTIO FORQUILHA
Olésio Fernandes Barbosa, mais conhecido como “Lésio”. Nasceu em
Grama, 20 de novembro de 1950. Desde a infância, com a ajuda do pai,
começaram as construções dos muros, e a implantar toda estrutura do Sítio
Forquilha, onde sempre residiu com a família. Sua casa foi construída
somente por ele: alvenaria, carpintaria, encanamentos, assentamento de
portas, janelas, vasos sanitários, tudo com suas próprias mãos.
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Na propriedade ele possui galinhas, frangos, porcos, vacas, pônei,
cavalos, bode, peru, roseiras, mina d‟água, além de fazer artesanalmente
arreio e equipamentos para cavalo. Os muros que delimitam a sua
propriedade foram feitos manualmente pelo Lésio. Ao longo de seus 66 anos,
foram tantas histórias, que ele adora contar aos visitantes.
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FAZENDA CÓRREGO DAS PEDRAS
Maior produtor de Macadâmia do Brasil, a fazenda Córrego das Pedras
está localizada no Vale da Grama a uma altitude de 980-1100 metros. São
70 mil pés de macadâmia.

Os produtores aproveitam os restos, como cascas e macadâmias
impróprias para consumo, para fazerem a compostagem, adubando
aproximadamente 16 kg por pé de macadâmia.
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FAZENDA SANTA ALINA
Descendentes de portugueses, o Sr. Adolpho Pereira Dias e sua
esposa, Sra. Inês Bernardino da Silva Dias tiveram 5 filhos: Joaquim,
Lindolpho, Jorge, Gabriel e Francisco. Em1907 foi comprada a Fazenda
Santa Alina pelo Sr. Joaquim Bernardes da Silva Dias, em sociedade com o
irmão, Sr. Lindolpho Pio da Silva Dias. Na ocasião, a fazenda contava com
50.000 pés de “café comum”, e mais 30.000 pés de Bourbon vermelho. A
Fazenda foi comprada do Sr. João Teixeira Diniz, filho do Barão do Campo
Místico, sendo um total de 150 alqueires, mais 100 alqueires comprados do
Sr. João Cardillo. O administrador na época era o Sr. José Teixeira. No ano
de 1914 foi construída a Sede da fazenda.
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FAZENDA RAINHA
Localizada no Vale da Grama, as oliveiras estão dividindo o
espaço com uma cultura tradicional da região: o café.
Segundo produtores, a plantação é menos trabalhosa que o café. As
colheitas também acontecem em épocas diferentes, dando para aproveitar a
mão - de - obra ociosa. No total, a fazenda cultiva 100 hectares, com 50 mil
pés de oliveiras. Ao todo são cinco variedades: três espanholas: a picual,
arbosana e arbequina; a colatina da Itália e a koroneiki originária da
Grécia.
Além da escolha das variedades certas, do capricho no cultivo e na
colheita, um bom azeite de oliva depende também do tempo que as azeitonas
levam entre a colheita e a extração do óleo.
Quanto menor for o prazo, melhor será o azeite. Por isso, a
fazenda instalou no local uma máquina italiana capaz de moer 900 quilos de
azeitonas por hora. Cada 100 quilos de frutas moídas com caroço produzem
de 15 a 20 litros de azeite. Está localizada a Capela Santa Clara do
arquiteto Oscar Niemeyer.
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FAZENDA RECREIO
A Fazenda Recreio pertence à mesma família desde 1890, quando ali
se instalou Dª. Ignez Bernardina da Silva Dias, uma jovem viúva com 4
filhos, a qual já em 1891 iniciou o plantio de café nas terras recém
adquiridas. Em 1893 colhia sua 1ª safra. Um dos filhos de Dª. Ignez,
Lindolpho Pio da Silva Dias aqui constituiu família ao casar - se com Dª.
Mathilde e criarem 11 filhos em meio a cafezais, gado Caracu e uma austera
e frutífera vida familiar.
Em 1945, após breve passagem por fazendas próximas, o recém
formado agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa Joaquim José de
Carvalho Dias assume as lavouras de café da propriedade reformulando
conceitos, atualizando e inovando as técnicas de plantio, buscando e
selecionando variedades, grande parte de Bourbon amarelo que tem tido
uma grande procura pelos importadores de todo o mundo, juntamente com o
IAC de Campinas, sempre em busca da qualidade conquistada.
No ano de 2006, a fazenda foi adquirida por Homero Teixeira de
Macedo Junior, casado com Maria a única mulher dos 4 filhos de Joaquim
José que, infelizmente faleceu em outubro, não sem antes ver a propriedade
passar para um de seus herdeiros, conforme sua vontade expressa. O casal
conta ainda com a colaboração do filho Diogo Dias Teixeira de Macedo,
também agrônomo, que desde o ano de 2000 já vinha trabalhando com o avô.
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A continuidade de gestão trouxe resultados positivos já em 2008 e o
novo proprietário Homero Teixeira de Macedo Junior recebeu prêmios como
o Melhor Café do 7° Concurso de Cafés Especiais do Estado de São Paulo,
Campeão do 5° Concurso Nacional de Cafés Especiais da ABIC e vicecampeão no 9° Concurso de Cafés Especiais da Brasil Specialty Coffee
Association (BSCA).
A área total de 605,6 há dos quais 240 há ocupados pelo café
continuam produzindo qualidade nestas terras férteis, de relevo montanhoso
e clima favorável à produção de cafés finos e equilibrados.

65

FAZENDA FLORESTA
A Fazenda Floresta faz parte da centenária Fazenda Córrego Fundo,
uma das pioneiras no cultivo de café na Mogiana Paulista. A propriedade
orgulha-se de proteger a biodiversidade local, que inclui nascentes, cursos
d‟água e vegetação ciliar. Somente de área nativa preservada, são 24
hectares. Em busca de um antigo sonho, em 1987, o proprietário Jairo
Vasconsellos Meirelles passou a dedicar - se integralmente à produção de
cafés especiais. Ele fundou a JV Meirelles Indústria e Comércio de Café
Ltda, para levar os melhores grãos da fazenda diretamente ao consumidor
final.
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ATRATIVOS
CULTURAIS

-
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PRAÇA DA MATRIZ
Localizada no centro da cidade, a praça tem mais de 100 anos, onde se
encontra a igreja de São Sebastião, mesas para jogos de baralho, bebedor de
água potável, os quiosques gastronômicos, o fórum, e também, recebe vários
eventos durante o ano. Além de grandes áreas verdes e lugares para
piquenique. Recentemente, realizou-se a reforma do coreto, onde já está
acontecendo festividades no local.

Neste ano, ocorrerá a reforma da Fonte Luminosa, deixando a Praça ainda
mais agradável.
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Foto da praça da matriz tirada em 1922
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CENTRO CULTURAL
O Centro Cultural, espaço que abriga o Museu Prefeito Araken Cruz,
o Museu do Esporte Antônio Sebastião Donah e a Biblioteca Municipal
Professor Orlando Zambuzzi, está localizado no centro da cidade, o museu
conta a história do município e possui antiguidades do esporte, café,
musicas, vídeo games, tecnologias, livros, jornais, etc.
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VENDA DA JANELA
Localizado na Zona Rural, bairro Forquilha, a venda recebe visitantes
da região inteira, que vem a cavalo, jipe, moto etc. Lugar simples, humilde e
acolhedor.
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VENDA DO TIÃO
A famosa venda do Tião Claudiano no bairro Moreira é um lugar de
encontro na zona rural, onde se encontram cavaleiros, gaioleiros, jipeiros,
motoqueiros, ciclistas, peregrinos etc. Possui petiscos, cerveja gelada,
comida caipira e uma boa prosa. Durante a semana são realizados jantares
típicos.
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IGREJA DO AVIÃO
Um avião a caminho de um casamento em Poços de Caldas cai na
fazenda Forquilha em São Sebastião da Grama. No local, construiu-se uma
igreja para homenagear os tripulantes e passageiros. O acidente aconteceu
por volta de 1954.
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EVENTOS
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FESTA SÃO SEBASTIÃO
São Sebastião, padroeiro da cidade, comemora-se no dia 20 de janeiro,
porém a festa acontece o mês de janeiro inteiro. Durante os finais de semana
de festa passam pelo local, além da população, centenas de pessoas da
região. Muitos “Desgramados”, como são chamados os gramenses que
residem em outras cidades também comparecem, mantendo a tradição de
fazer da Festa de São Sebastião um local apropriado para reencontrar os
amigos e dividir boas recordações.
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ENCONTRO DE JIPEIROS, MOTOQUEIROS E GAIOLEIROS
A festa acontece no mês de abril de sexta-feira a domingo. Considerada
uma das melhores trilhas da região, é procurada por todos que gostam de se
divertir e se aventurar. Além das trilhas, temos shows com bandas da cidade
e região, “Arrancadão na Lama”, no sábado à tarde, e domingo, a largada
para a trilha. Na chegada os participantes são recebidos com um almoço e
atrações musicais. A estrutura conta com área de camping, praça de
alimentação e seguranças. São 22 anos de tradição.
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CARNAVAL
O carnaval em São Sebastião da Grama vem fazendo a alegria da
população e turistas desde 2005. Uma festa já tradicional no Brasil inteiro
tomou conta do município. São quatro noites e duas matines de muita
animação e alegria. Além das bandas que comandam o carnaval, também
fazem parte da folia, a tradicional Escola de Samba Treze de Maio e os
blocos carnavalescos que contagiam todos.
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BENÇÃO E PROCISSÃO DOS TRATORES E A SEMANA DE
BOAS PRÁTICAS DO CAFÉ
Antes de começar a colheita do café, no mês de maio os tratores que
participaram da colheita são abençoados na Praça da Matriz pelo padre da
paróquia.
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CAMPEONATO DE FUTSAL DE INVERNO
No mês de julho, acontece no Clube e Literário Recreativo Gramense o
campeonato de futsal de inverno. Os jogos acontecem na Terça, Quinta e
Sexta - Feira. E toda sexta, após os jogos acontecem shows com bandas de
grama e região.
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PASSEIO CICLÍSTICO DA PRIMAVERA
Acontece no dia 07 de setembro com o objetivo de arrecadar fundos para
o desenvolvimento da APAE do município. No ano de 2017 o evento
completou sua 11º edição. A iniciativa partiu da empresa Stone Bike
juntamente com a APAE e conta com o apoio da Prefeitura Municipal, do
comércio local e da população em geral. A inscrição para o Passeio Ciclístico
custa R$1,00. É realizado um passeio de bicicleta pela cidade, e
acompanhado por um trem de dois andares, e após o passeio os participantes
que contribuíram com a inscrição concorrem a diversos prêmios.
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CIRCUITO PAULISTA QUEIMA DO ALHO
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PARTE VI
Infraestrutura de
Apoio
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MEIOS DE HOSPEDAGEM

Meio de

UH‟s

Leito

Dunha‟s Hotel

20

50

Vale San Juan

6

24

Fazenda

4

45

30

119

Hospedagem

Sertãozinho
Total:

Todo destino turístico, necessita de equipamentos destinados a
receber e hospedar pessoas em suas viagens. São Sebastião da Grama possui
um hotel e duas pousadas rurais qualificados para receber os visitantes.
Além de estar a uma média de 15 km de três cidades vizinhas, aumenta
ainda mais o total de disponibilidade de quartos.
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DUNHA‟S HOTEL
Endereço: Av. Capitão Joaquim Rabello de Andrade, 445 - Centro
Site: http://www.dunhashotel.com.br
Telefone: (19) 3646-1777

VALE SAN JUAN
Endereço: Rodovia Ecológica São Domingos km 13
Facebook: https://www.facebook.com/PousadaValeSanJuan/
Telefone: (19) 99171-0275 / (19) 99109-7319
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FAZENDA SERTÃOZINHO
A Fazenda Sertãozinho fica na zona rural, no Vale da Grama e possui
estrutura para receber eventos, como casamentos, batizados, aniversários,
etc. O local oferece também quartos para as pessoas pernoitarem, piscina,
área para churrascos. Um espaço para toda a família, com lugares de lazer,
pomares, áreas para churrascos, e uma piscina.
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ALIMENTOS E BEBIDAS

Almeida‟s

Restaurante do

Restaurante

Restaurante do

Pizzaria

Forti

do Nino

Robertinho

Dom Doril

Bar Barão

Bar do

Quiosques

Carlão
Pizzaria Sol

Chácara Pizza Bar

Nascente

Madrugas

Vinícius Lanches

Lanches

IE Comida

Cantinho do

Oriental

Salgado

Bar doForti

Bar do Italiano

A cidade oferece uma gama de restaurantes, bares e lanchonetes para
todos os gostos. A gastronomia local é bastante atuante e lembrada por todos.
Vale a pena experimentar o famoso Torresmo do Carlão, os deliciosos salgados,
os queijos Roni, saborosas pizzas com os mais diversos recheios, os lanches
variados, as massas artesanais, cachaça, e outras guloseimas do município. O
azeite de oliva, a macadâmia e os excelentes e saborosos cafés.

86

CHÁCARA PIZZA BAR
Pelos idos de 1870 ou talvez 1880 a família Alves de Sá fincou raízes
nas imediações de São Sebastião da Grama. Construíram um casarão e por
mais de um século residiram na “Chácara”, pois era assim que todos
denominavam a residência da família. Por lá passaram várias gerações até
que o casarão ficou desabitado. Até que uma descendente da família, Lucia
Helena, e seu marido José Marcos tiveram a feliz ideia de transformar esse
recanto numa agradável Pizzaria. Nestes dez anos a Chácara Pizza Bar
agregou muitos amigos que estão sempre prestigiando a casa. Assim, esta
chácara centenária tornou-se a atual Chácara Pizza Bar onde você encontra
a melhor pizza da região, além do carinho e bom atendimento de seus
funcionários e proprietários.
Endereço: Anhumas – km 1.
Telefone: 3646-3009
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PIZZARIA PILAR DO SOL NASCENTE
Mais conhecida como Pizzaria do Gilberto, com pizzas feitas no forno
à lenha, sendo dois sabores diferenciados e marcantes, a de lombo canadense
e a de brócolis. Tem capacidade para 72 pessoas, com 14 mesas.
Endereço: Chácara Pilar do Sol Nascente
Telefone: 3646-1218 / (19) 98157-7579

ALMEIDAS PIZZARIA
Endereço: Rua Francisco Villela, 60 - Centro
Telefone: (19) 997009685

RESTAURANTE FAMÍLIA FORTI
Endereço: Av. Capitão Joaquim Rabelo de Andrade, 292 - Centro
Telefone: 3646-2084

RESTAURANTE DO NINO
Com o serviço de Self-Service, por quilo e marmitas. Possui 18 mesas
com 50 lugares. Às terças-feiras servem virada paulista, e às sextas-feiras
feijoada. Abre todos os dias, das 10h45 até 14h00, apenas não trabalha no
último domingo do mês.
Endereço: Av. Capitão Joaquim Rabelo de Andrade, 274 - Centro
Telefone: 3646-1886
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BAR DO CARLÃO
Nascido Antônio Carlos Ranzani, conhecido popularmente como
Carlão, é proprietário do bar que leva seu nome, constituindo-se como um
dos mais famosos da cidade. O estabelecimento em questão foi fundado em
1974 e o seu carro chefe, o torresmo, que passou a ser comercializado desde
1995, já vem conquistando pessoas de toda a região.

Carlão e sua esposa Terezinha

Endereço: Av. Capitão Joaquim Rabelo de Andrade, 175 - Centro
Telefone: 3646-1602
89

PROSA CAIPIRA BAR
O prédio foi construído para ser um ponto comercial com residência na
parte de trás. Não se sabe que tipo de comércio se estabeleceu inicialmente
ali, mas conta-se que no final da década de 30 serviu de bar e sorveteria do
Sr. João Canal. Depois de 1946 o bar foi vendido para o Sr. Luís
Vasconcellos (vindo de Divinolândia, antigo sapecado) que tinha os filhos
Ditão da Caribe, Nair esposa do Tiãozinho Pessoa, Velina e mais outras
duas. Próximo aos anos 60 o Sr. Luís Vasconcellos muda-se para São José do
Rio Pardo e vende o prédio para o Sr. Fued Abdalla que, morando ali com a
família, toca o bar por várias décadas com o filho “Dinho” sendo que os
outros dois, José Abraão e Nilzinha, partiram para a formação acadêmica.
Com o falecimento do filho e do pai o bar foi passando por vários donos.O
prédio que pertence hoje aos herdeiros do Sr. Orfeu José da Costa mantém
suas características externas iguais as da época de sua construção. Uma
obra feita pelos “Muratores” (pedreiros italianos) que pode ser vista
ostentando ainda hoje seus belos e primorosos detalhes. Atualmente o Prosa
Caipira tornou-se bar, ponto de entretenimento na cidade. Fica em frente à
praça da matriz.
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CACHAÇA PROSA CAIPIRA
Tudo começou quando Paulo Fernando e seu Pai Sr. Oscar Lourenço
Corrêa, apreciadores de uma boa cachaça, resolveram montar um alambique
no sítio que possuem entre os municípios de São Sebastião da Grama e
Divinolândia. No início, enfrentaram muitas dificuldades para fazerem
desse sonho uma realidade, mas com determinação e investimentos em
cursos, equipamentos e pesquisas, começaram o empreendimento.Todo o
processo desde o plantio da cana, colheita, moagem, correção do brix,
fermentação e destilação são efetuados de forma totalmente artesanal. A
fermentação utiliza processos naturais sem nenhum tipo de aditivo químico
e a destilação é feita em alambique de cobre, aguçando o aroma da “PROSA
CAIPIRA”. Para refinar ainda mais seu raro sabor, o produto final é
envelhecido em tonéis de Carvalho, Umburana, Bálsamo e Jequitibá.
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A cachaça Prosa Caipira mantém o sabor inconfundível da verdadeira
cachaça brasileira, sua maciez e suavidade resgatam o prazer da degustação
em paladares mais apurados. Eles escolheram o projeto, visando à boa
tradição do interior paulista, com marca registrada e com um design
arrojado, único e harmonioso o “Alambique Prosa Caipira” oferece um
produto de qualidade em uma embalagem atraente e de bom gosto. E desde
2011, com o resultado de todo esse trabalho, aquele sonho de produzir uma
cachaça 100% artesanal, pura e original se tornou realidade.

BAR E LANCHONETE BARÃO
O famoso Quibe do barão está há décadas como produto marca da
lanchonete, que também conta com panquecas, pizzas, porções e variedades
de lanches. Conta com um ambiente agradável e familiar.
Endereço: Rua Major Pacheco, 151 – Centro
Telefone: 3646-3287

VINÍCIUS LANCHES
Servindo lanches, pastéis, porções, com sua identidade e prazer, além
de poder se refrescar com o delicioso açaí.
Endereço: Rua Santa Catarina,
Telefone: 3646-2444 / 982817072
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QUIOSQUES
Conjunto gastronômico localizado na Praça São Sebastião, no Centro,
atrás da Igreja da matriz, contando com seis quiosques, com variedades de
lanches, pastéis, sorvetes, comida japonesa. No momento conta com as
seguintes lojas:

 IE Cozinha Oriental - conta com deliciosos pratos da culinária
japonesa, com variedades. Serviço oferecido é à la carte.
 Madrugas Lanches - lanches, porções, sucos, sorvetes, açaí entre
outros.
 Helinho Lanches - pastel, churros, lanches, açaí, sorvetes, sucos entre
outros.
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ESPAÇOS PARA EVENTOS
O espaço que mais recebe eventos na cidade é o Clube Literário e
Recreativo Gramense. Localizado no Centro da cidade, próximo à Praça da
Matriz, o local é referência no município para eventos públicos e
particulares. Desde festas de 15 anos, casamentos, até festas sertanejas e
eletrônicas. Possui duas entradas, palcos, banheiros estratégicos, bares e
cozinha.
Além desse espaço, o município ainda oferece algumas opções, que estão
localizados dentro da cidade, como:
 Centro Educacional (público);
 Centro Comunitário Aberto Abbá (público);
 Chacará do Ique (privado);
 Chacará do Tuzica (privado);
 Chácara do Cerri (privado);
 Chácara Gramense (privado);
 Ginásio de Esportes (público).
 Chácara do Lopinho (privado).
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INFRAESTRURA DE APOIO II
São infraestruturas que os turistas têm necessidade de utilizar caso ocorra
na sua viagem algo inesperado, a qualquer momento. Essa infraestrutura é
para o auxílio na saúde, segurança, financeiro e informações.

SEGURANÇA
Não seria exagero, afirma que os índices de segurança pública
constatados nas audiências públicas trimestrais da polícia militar,
praticamente são comparáveis aos índices “do paraíso”, como veremos a
seguir.
O município possui uma delegacia de polícia Civil, uma de policia
Militar e a equipe de segurança patrimonial da prefeitura, todos os seus
receptivos efetivos.
Em 2016 foram apenas 114 inquéritos instaurados e no primeiro
trimestre de 2017 apenas 28. A cidade é umas das mais tranquilas e seguras
do Estado de São Paulo.
Com base nos dados do Governo do Estado de São Paulo, o município
de São Sebastião da Grama, se localiza na região de Piracicaba que está
entre as 20 regiões mais seguras do Estado.
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Comparando com as cidades próximas o nível de criminalidade do
município é baixo. Total de Inquéritos policiais instaurados:
Municípios
São José do Rio
Pardo
Vargem Grande do
Sul
Divinolândia
São Sebastião da
Grama

2015
622

Ano
2016
752

468

383

145

108
98

82
114

36
32

1º Semestre 2017
325

A maioria das moradias não possui equipamentos de segurança como:
muros altos, alarmes, fechaduras e cercas elétricas. São casa com portões
baixos e com visibilidade. Com isso, percebe-se que a cidade é tranquila e
segura, deixando moradores e turistas despreocupados com furtos e
criminalidade.

REDE BANCÁRIA
A rede bancária é formada por: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa
Econômica Federal e Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Siccob.

POSTOS DE COMBUSTÍVEL
O município possui 5 postos de combustíveis, sendo que um é
atendimento 24 horas.

VEÍCULOS DE MÍDIA
Possui um jornal impresso chamado “A Folha”, com notícias de São
Sebastião da Grama e região.

SITE COM INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
http://www.ssgrama.sp.gov.br/49/DadosMunicipais/Turismo/,
com informações de hospedagem, bares e restaurantes, além de
atrativos turísticos.
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ACESSO RODOVIÁRIO
- SP 340 (Campinas/Aguaí) Rodovia de Ligação
- SP 344 (Aguaí/Caconde) Rodovia de Ligação
- SP 342 (Mogi Guaçu/São João da Boa Vista/Águas da Prata/Divisa
com Minas Gerais)
DISTÂNCIA
São Paulo (capital)
Ribeirão Preto - Sp
Campinas -Sp
Belo Horizonte - Mg
Poços de Caldas – Mg

248 Km
148 Km
160 Km
478 Km
45 Km

RODOVIÁRIA
Localiza-se na entrada da cidade.
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MAPA DE CONCENTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS
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PARTE VII
Questionários
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QUESTIONÁRIOS APLICADOS
O questionário aplicado seguiu o modelo da Cartilha de Orientação
para Municípios de Interesse Turístico do estado de São Paulo, modelo 2015.
Além das perguntas da Cartilha de Orientação, foram elaboradas perguntas
relacionadas a fatos locais sugeridas pelo COMTUR do município e pela
Gerência de Turismo. A pesquisa em forma de questionário possuía
perguntas fechadas, onde o entrevistado deveria escolher uma ou mais entre
as respostas apresentadas pelo aplicador. Uma parcela das perguntas foi
elaborada em formato aberto, onde o entrevistado pudesse opinar de sua
própria vontade e lembrança, a melhor resposta para a questão. Assim,
considera-se possível uma análise mais próxima da realidade do turismo na
cidade.
A aplicação do questionário foi realizado por pessoal técnico
uniformizado e identificado, deixando claro o foco turístico da pesquisa e a
intenção de respostas que auxiliem o planejamento do turismo na cidade em
questão.
A aplicação do questionário aconteceu em pontos estratégicos, onde há
um maior e menor fluxo de turistas, eventos, durante a semana e finais de
semana, estabelecimentos de diferentes áreas e públicos em 2017. São eles:


Chácara Pizza Bar – 12



Restaurante do Nino - 9



Bar do Carlão - 29



Pesqueiro São Domingos - 25



Passeio Ciclístico - 38



Queima do Alho - 43



Fazenda Sertãozinho - 26



Bar e Lanchonete Barão – 7



Feira do Produtor Rural - 11
Foram

selecionados

apenas

os

questionários

válidos.

Doze

questionários foram considerados inválidos e foram retirados da
pesquisa.
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Ver modelo do questionário no anexo I.

Cidade de Origem
Poços de Caldas/MG
Divinolândia/SP
Muzambinho/MG

4%
21%

20%

São José do Rio Pardo/SP
Vargem Grande do Sul/SP

2%
6%
1%
1%
1%

Bandeira do Sul/MG

13%

Guaranésia/MG

2%

13%

Andradas/MG

16%

Caconde/SP
Mogi Mirim/SP
São Paulo/SP

A cidade de Poços de Caldas/MG, com 21% é a maior emissiva de
turista para o município, logo depois vem São Paulo com 20%, São José do
Rio Pardo com 16%.

Tempo de permanência

17%
1 Dia

41%
18%

2 Dias
3 Dias
4 Dias ou mais

24%
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O turista na sua maioria, 41% fica apenas 01 dia na cidade, apenas
para conhecer o Bar do Carlão, pizzarias, morro do cristo, laticínio e algum
evento. Porém nota-se que esse turista volta.

Idade

12%

15%

16 a 24 anos
25 a 34 anos

24%

21%

35 a 44 anos
45 a 59 anos
60 ano ou mais

28%

Nota-se que tem um turista mais maduro, em torno de 28% e possui
de 35 a 44 anos. São turistas mais exigentes e com mais experiência. Logo
em seguida vêm de 45 a 59 anos, 24%.

Sexo

32%
Masculino
Feminino
68%

O público masculino é o de maior movimento na cidade, 68%, levando
em conta que eles procuram o município para descanso e lazer.
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Como soube de S.S da Grama

Internet

4%5% 10%
2%
1%

TV
Amigos
Família

38%

Revistas

40%

Facebook
Outros

Com 40% e 38% das pessoas sabem da cidade através de seus amigos
e família, respectivamente. São pessoas que são convidadas a passar o final
de semana na casa de seus amigos e familiares para lazer e festas.

Motivos da Viagem

17%

13%
Amigos/Parentes
Descanso

7%

Lazer

34%
29%

Trabalho
Outros

Observa-se que 34% dos turistas buscam a tranquilidade da cidade
para descanso, e 29% gostam de lazer e entretenimento.
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Transporte Utilizado

7% 3%
5%

Carro
Ônibus

12%

Van
Bicicleta

73%

Moto

Os 73% dos turistas desloca-se de carro próprio até a cidade, poucos,
12% vem de ônibus.

Com quem viaja

7%

15%

Sozinho

16%

Casal

22%

Amigos
Casal com filhos
Outros

40%

Os amigos 40% são os mais procurados a acompanhar o turista aqui
no município, levando em consideração os atrativos disponíveis no município
que esses dados são bem maiores que os outros. Casais com 22% buscam
gastronomia diferenciada e tranquilidade.
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Hospedagem

13%

12%

Hotel

11%

Pousada
Casa de amigos

9%

31%

Casa de parentes
Não se hospedou
Outras cidades

24%

Os 31% dos turistas não se hospedam no município, e 24% ficam em
casa de parentes. Pode-se observar que os turistas que são convidados a
visitar a cidade por amigos e familiares, esses mesmo oferecem a
hospedagem nas suas casas, como ponto forte do município, a hospitalidade.

Que local visitou
Morro do Cristo

7%

Latícionio Roni

5% 11%

Bar do Carlão

9%

14%

9%

Pizzarias
Eventos
Pesqueiro

17%
20%
8%

Restaurantes
Fazenda Sertõzinho
Outras Cidades

Os atrativos de maior visitação foram os eventos que o município
realiza 20%, entre eles a Queima do Alho, Passeio Ciclístico, Festa de São
Sebastião, Carnaval etc. Logo em seguida vem o Bar do Carlão com 17%
sendo o torresmo mais famoso da região, e depois o Laticínio Roni, com seus
diversos e saborosos queijos.
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Expectativa antes da viagem

2%
24%
Muito boa
Boa
Regular
74%

A expectativa da viagem é na maioria boa 74% e muito boa 24%,
sendo que essa expectativa é quase que toda atendida.

Nota de 0 a 10 para Infraestrutura Urbana

Limpeza da Cidade

27%

21%

0a3
4a6

21%
31%

Sinalização de
Trânsito
13% 13%

4a6

7e8
9 a 10

0a3

38%

36%

7e8
9 e 10
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Conservação das
Ruas

Segurança

21%
12% 13%

1%8%

0a3

0a3

4a6

4a6

36%

39%

7e8

7e8

Sinalização dos
atrativos

Bancos Financeiros

10%
47%

0a3

19%

13%

0a3

4a6
7e8

24%

9 e 10

70%

9 e 10

19%

44%

7e8

9 e 10

9 e 10

24%

Sites

9% 12%
19%

Restaurantes

3%5%

0a3

7e8
9 e 10

0a3

19%

4a6

60%

4a6

4a6
7e8

73%

9 e 10
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Atrativos

5%

8%

33%

Comércio

0a3

17% 4%

0a3

28%

4a6

7e8

7e8

54%

9 e 10

Táxi

10% 4%

17%

4a6

9 e 10

51%

Posto de Gasolina

0a3

22%

4%

0a3
4a6

4a6

49%

7e8
9 e 10

25%

7e8
9 e 10

69%

Rodovia de Acesso

16% 4%
21%

Hospedagem

0a3

0a3

4a6

4a6

7e8

7e8

9 e 10

59%

16% 1%12%

71%

9 e 10
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Como apresentado no questionário o turista deu uma nota de 0 a 10
para a infraestrutura urbana, levando em conta suas experiência e
observações. A maioria 31% gostou da limpeza da cidade, achou a cidade
muito segura 70%, e agradou com a rodovia de acesso 59%, hospedagem
71%, e os restaurantes 73%. Foi de nota ruim a sinalização dos atrativos
44%, levando em consideração que não se tem placas de sinalização turística
no município, e também o site, 60%, para informações e divulgações dos
atrativos e de apoio ao turista. Posto de gasolina foram notas regulares, e o
turista não usa com frequência os taxis.

Pretende voltar

1%

SIM
NÃO

99%

99% das pessoas pretendem voltar ao município, e voltam. Retornam
para conhecer outros atrativos e conhecer novas pessoas.
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Quantas vezes já tinha visitado a cidade

5%
22%

Primeira vez
2a3

55%

4a6

18%

mais de 6

Com 55% os turistas que viajam para a cidade já conhecem o
município, mais de 06 vezes; isto mostra o grande retorno e potencial que se
tem por aqui. Apenas 5% vêm à primeira vez.

Viaja quantas vezes ao ano

5%

8%
Uma vez
2a3

60%

27%

4a6
mais de 6

O turista que vem ao município viaja mais de 6 vezes ao ano, 60%.
Sendo que em média o mesmo turista retorna ao município de duas a três
vezes ao ano.
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Foi bem recebido

0%

SIM
NÃO

100%

Todos os turistas que visitaram o município foram bem recebidos. O
ponto mais forte observado é a hospitalidade do gramense.
As perguntas qualitativas, em sua maioria, fizeram elogios à
hospitalidade dos munícipes, ao clima agradável, e a grande potencialidade
que a cidade possui. Também foram feitas algumas críticas em relação às
sinalizações de transito e turística, esta última inexistente, ao site da
prefeitura com informações turísticas. Falta de divulgação dos hotéis,
pousadas e atrativos existentes e a falta de lazer noturno. Além da melhoria
das estradas rurais, e do acesso dos turistas que vem da estrada SP-207 que
liga o município a cidade de São José do Rio Pardo/SP.
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PARTE VIII
Análise SWOT
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A análise SWOT se trata de uma ferramenta da administração, o qual
sua finalidade é avaliar os ambientes internos e externos, e formulando
estratégias de oportunidades para a empresa com objetivo de aperfeiçoar seu
desempenho

no

mercado.

Essa

ferramenta

é

aplicada

durante

o

planejamento estratégico e as forças e fraquezas são avaliadas a partir do
momento atual da organização.
Aqui vamos usar essa ferramenta para avaliar o turismo no município
de São Sebastião da Grama no ano 2018/2019.

Pontos Fortes
 Perto de grandes centros
urbanos, divisa com Minas
Gerais;
 Grande extensão da área rural;
 Comunidade receptiva;

 Uma das cidades mais seguras do
Estado;

Pontos Fracos
 Falta de sinalização turística;
 Infraestrutura básica e turística
precários;

 Falta de divulgação dos atrativos
já existentes;

 Falta de parcerias;
 Falta de recursos financeiros.

 Atrativos Naturais, vales, morros
e cachoeiras;

 Variedade da Fauna e Flora;
 Melhores cafés do Brasil;
 Laticínio Roni;
 Envolvimento da população local
 Profissionais da área envolvidos e
engajados;
 Caminho da Fé;
 Fazendas Históricas;
 Eventos típicos;
 Capela Santa Clara arquitetada
pelo Oscar Niemeyer;
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Oportunidade
 Fomento do turismo pelos órgãos
públicos;

 Liberação de recursos para
profissionalizar e implementar o
turismo;

 Manutenção das vias de acesso
na região;

 Qualificação dos profissionais do

Ameaças
 Crise Política e Econômica;
 Falta de verbas municipais
destinada ao turismo;
 Fortalecimento de outros
municípios turísticos;
 Maior promoção dos destinos
internacionais;
 Investimento em Indústrias.

trade turístico;

 Grande movimento de turistas na
região;

 Mapa de Regionalização
Turística.
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O município tem potencial para se tornar uma cidade turística de
grande sucesso. Já tem calendário de eventos conhecidos pela região. Possui
recursos naturais e culturais a serem trabalhados para se tornarem grandes
atrativos. Além de possuir outros nichos do turismo como: observação de
pássaros, turismo rural, esportivos, aventura etc. Pode-se considerar como
uma oportunidade o fortalecimento das cidades vizinhas com o turismo, a
regionalização do mapa turístico e a cidade de Poços de Caldas.
São necessárias parcerias com essas cidades turísticas para
complemento e como mais opções de atrativos para que o turista fique por
mais tempo na região. Conseguir que esse turista também venha conhecer
os atrativos do município seria um passo muito grande já que ele se
encontra na região, não precisando a primeiro momento, buscá-lo em sua
cidade, no seu conforto. São Sebastião da Grama precisa consolidar uma
política pública para o turismo, e o Conselho Municipal de Turismo atuante
e engajado. A cidade conta com o apoio da população local, do poder público e
privado, e de especialistas da área, sendo o necessário para a implementação
do turismo com eficácia e eficiência. A Capela Santa Clara, “chapéu do
papa”, está no município de Grama, podendo ser tombada como patrimônio
da cidade. Conta também com um local para informações turísticas,
localizado na prefeitura. O grande problema que se vê é a falta de
sinalização e infraestrutura turística, porém, como a cidade está na fase de
implementação do turismo, esse problema posteriormente será corrigido.
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ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO
MUNICÍPIO
O desenvolvimento do turismo no município deve seguir um
planejamento das atividades de forma cadenciada para que as fases de sua
implementação sejam percebidas pela sociedade, tornando mais fácil sua
averiguação e controle. Através de estratégias a curto, médio ou longo prazo,
é possível caminhar com a atividade de forma sempre crescente e em
cadência com o desenvolvimento dos outros setores da economia. A
participação da sociedade e do trade turístico é fundamental para se
elaborar os objetivos e metas pretendidas para esse segmento. A atividade
turística deve ser exercida e planejada por todos os envolvidos direta ou
indiretamente com o turismo, sendo eles o Conselho Municipal de Turismo,
Secretaria de Turismo, trade turístico e sociedade. Somente com a união
desses esforços é possível dar continuidade ao planejamento da atividade
turística no município. A estratégia deve ser pautada no estudo de
prioridades dos projetos e seu tempo de funcionamento. Deve respeitar as
normas e as leis vigentes e promover o desenvolvimento social, cultural e
ambiental em toda região. O COMTUR deve orientar e promover os meios e
recursos necessários para implantação do Plano Diretor de Turismo,
facilitando os estudos e buscando parcerias para a atividade turística. De
acordo com o diagnóstico realizado e posteriormente levantado o projeto
necessário para o fomento e crescimento da atividade turística entende-se
por estratégia o caminho a ser seguido para se alcançar o objetivo principal
que é o aumento da demanda e da atividade turística em São Sebastião da
Grama.
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ACÕES
 Conscientização da população sobre a importância do turismo, e o
saber da história, cultura da cidade e preservação do meio ambiente;
 Transformar São Sebastião da Grama em Município de Interesse
Turístico;
 Manutenção da entrada da cidade;
 Limpeza e manutenção dos atrativos já existentes no município;
 Formatação dos recursos naturais e culturais em atrativos turísticos;
 Sinalização básica e turística em pontos estratégicos;
 Qualificação e capacitação do trade turístico e pessoas de interesse
na área do turismo;
 Divulgação dos atrativos;
 Centro de Informação Turística;
 Turismo na Escola.

PROJETOS
 Infraestrutura Pública– Prioridade Alta
Manter todos os atrativos turísticos, infraestrutura e acesso limpos e
organizados.
 Portal Turístico na entrada da Cidade – Prioridade Média
O turista antes mesmo de entrar no município já pode conferir qualquer
informação, recebe apoio de locomoção, estadia e alimentação, e pode sentir
a hospitalidade e sua importância logo no início do passeio. A cidade com um
portal funcional mostra que a atividade turística faz parte do seu
planejamento e gestão.
 Restaurar a antiga Ferroviária Vila Costina – Prioridade Média
O município possui uma antiga ferrovia, que servia para o transporte de
passageiros e café, até São José do Rio Pardo. Entende-se que ela possui
muita história e simbologia para a cidade, onde a reforma desse local,
mantendo suas características arquitetônicas, será um grande atrativo para
a região, preservando a história e cultura local.
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 Arborização e uma pequena praça na Cachoeira do Fartura –
Prioridade Alta
Localizado no bairro da forquilha, a cachoeira da fartura possui uma
ampla área de matos altos e galhos, que com adequações necessárias pode-se
fazer uma área de arborização, praça e sanitários, para que os turistas
tenham uma infraestrutura adequada e um lugar para contemplar a
cachoeira, sendo mais um atrativo, além de desfrutar das águas para lazer.
 Posto de Atendimento ao Turista no Quiosque da Praça da Matriz –
Prioridade Alta
Além do Portal da Cidade é necessário que o município disponha de um
lugar no centro da cidade para atender o turista e prestar informações a ele.
Com esse Quiosque na Praça da Matriz, o fluxo de turistas que por ali
passará será atendido, podendo ser ponto de encontro para roteiros e turmas
que ali chegarão. Facilitando o controle de turistas na cidade e compilação
de dados sobre o turismo.
 Quiosque de Souvenir – Prioridade Média
Nosso município possui produtos caseiros de boa qualidade e de grande
reconhecimento na região. Além dos artesanatos, trabalho manual e
produtos de pequenos produtores. Criando esse espaço, faremos com que
esses produtos tenham maior divulgação, e disponibilidade, sendo de fácil
acesso aos turistas.
 Turismo na Escola – Prioridade Média
O turismo vem crescendo cada vez mais, e necessitamos que essa
informação, da importância do turismo, seja passada para as crianças na
escola. Além de realizar o turismo pedagógico, que é de suma importância
para o aprendizado delas, como o contato com a natureza, vivência a lugares
que estudam nos livros, e interação social. Esse projeto vai levar mais
turismo para as escolas e mais escolas para o turismo.
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 Rota Turística do Café – Prioridade Média
Construção de um roteiro onde passará pelas fazendas históricas do café
e fazendas que queriam receber os visitantes, apresentando seu produto,
história e seus atrativos turísticos. Formatação de um mapa, que será
disponibilizado no Posto de Atendimento ao Turista e no Portal da cidade.
 Trilha de Mountain Bike pelo Vale da Grama – Prioridade Média
Uma das melhores trilhas do Brasil já recebeu a final do campeonato
brasileiro de mountain bike, e algumas competições estaduais. Com a
formatação de um roteiro para atletas e para lazer, manutenção e
sinalização das trilhas, terão uma grande quantidade de turistas com
interesse nesse tipo de lazer e/ou esporte, trazendo recursos e visibilidade
para o município.
 Modernizar e organizar o Museu Araken Cruz – Prioridade Alta
Os museus de hoje estão ficando cada vez mais modernos e interativos,
para atrair mais visitantes. O Museu Araken Cruz conta com antiguidades
do café, do esporte e da música do município. Porem há uma falta de
organização e coerência nas exposições. É necessário reformar a estrutura e
conciliar a exposição e modernizar o espaço para que as pessoas interajam e
conheçam mais a história e cultura de São Sebastião da Grama.
 Mirante no Morro Cristo – Prioridade Média
Um dos pontos mais altos da cidade se encontra no Morro do Cristo, e
está localizado perto do centro. Com o intuito de fazer um mirante no local,
para que o turista se sinta seguro, e a vontade, para observar a linda
paisagem, além de poder visualizar outras cidades da região.
 Trilha no Morro do Cristo – Prioridade Alta
O município recebe turistas que gostam de aventura e de caminhar, além
das pessoas que residem na cidade. Com essa trilha que vai até o Morro do
Cristo, passando vale da grama, com lindas paisagens, e contato com a
natureza. Seu destino final será no Cristo, onde contará com infraestrutura
para receber e que vai agradar as expectativas do turista e comunidade
local.
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 Observação de Pássaros na Serra da Mantiqueira – Prioridade Média
O Vale da Grama é composto pela Serra da Mantiqueira onde há uma
diversidade da fauna e da flora. Com levantamentos e estudos os pássaros
serão catalogados e fará a divulgação das espécies. Algumas pessoas já vêm
para o município para observar algumas aves.
 Grama Camping – Prioridade Média
O camping é um lugar de integração com a natureza e com outros
visitantes. O local oferecerá área e cozinha comunitárias. Além de relaxar, o
turista aproveita a estadia para conhecer as cachoeiras e trilhas da região,
também faz passeio de bicicleta pelo Vale da Grama e pode conhecer as
fazendas históricas e cidades da região.
 Cidade Arborizada – Prioridade Alta
Quando a cidade faz um planejamento de arborização, levando em
consideração as espécies certas para cada local, além de tornar a cidade
mais bonita e refrescante nos dias de calor, há uma maior socialização entre
as pessoas, pois eles saem de suas casas para passear em lugares
arborizados, para caminhadas, piqueniques etc.
 Van para divulgação e ponto de informação turística – Prioridade
Média
Estruturar uma van específica, para divulgação do município, levando
também até as cidades vizinhas e grandes centros emissivos de turistas,
além de ser um ponto de informação ao turista sobre os pontos turísticos do
município e algumas parcerias público-privadas.
 Aplicativo – Turismo São Sebastião da Grama – Prioridade Baixa
Criar um aplicativo disponível para Androide e IOS com todos os
atrativos, bares, restaurantes, apoio ao turista disponíveis em uma
plataforma online e de fácil acesso. Com isso facilitará a divulgação, os
feedbacks do turista e maior rapidez de informações e compartilhamento.
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 Parque de exposição e Eventos – Prioridade Média
O município não possui um espaço no qual possam ser feitos eventos de
médio e grande porte, além de feiras e exposições. Com a aquisição de um
lugar para esse fim, atrairia mais investimentos em eventos, podendo fazer
eventos de todos os tipos. Parque se localizaria de um a dois km da cidade
para que não haja perturbação a população e que fique de fácil acesso para a
mesma. Com estacionamento para acomodar os visitantes.

PRIORIDADES
As prioridades devem se basear na sua importância para o fomento e
crescimento da atividade turística de forma ordenada, cadenciada e
sustentável. Entendemos que a atividade turística deve possuir o grau
máximo de entendimento de todos os setores da sociedade. Por isso, a
sugestão é iniciar com a sensibilização e conscientização da sociedade
quanto ao turismo, seus benefícios e sua importância para a localidade
visitada. Aos projetos sugeridos, foi dado um grau de importância quanto à
sua prioridade, que deve ser seguido e sempre reavaliado para garantir um
melhor aproveitamento da atividade. As prioridades acompanham essa
linha, pensando também no turista que já visita a cidade e por isso a
importâncias das obras de infraestrutura nos atrativos já existentes. O
COMTUR e a Gerência de Empreendedorismo, Turismo e Cultura de vem
trabalhar em conjunto, garantindo a união dos poderes e a socialização das
ações planejadas e tomadas.
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POTENCIALIDADE REGIONAL
A cidade de São Sebastião da Grama está localizada em uma região
de vales e morros, cercada pela Serra da Mantiqueira, o que garante sua
vegetação nativa. Faz parte do Caminho da Fé, e da Rota Mogiana Paulista,
que abrange parcerias com as cidades dos circuitos, e maior divulgação e
promoção do município, além de ser vizinha da cidade de Poços de CaldasMG, grande receptora de turistas, que passa a ser aliada para o crescimento
do turismo na nossa região. Com toda essa proximidade com cidades já
consolidadas com o turismo, só tem a agregar valor ao município e aos
turistas que vem para região e tem mais opções de segmentos turísticos e
passeios. Grama possui fazendas inexploradas turisticamente que reservam
uma história rica da cultura do município, do café e de momentos que a
cidade enfrentou durante seus longos anos de existência, como, por exemplo
a revolução de 1932. Essas fazendas que são referência, e são exemplos par a
estudos das suas produções de café e de macadâmia. Também pequenos
produtores, com diversidade de seus produtos. Encontram-se cafés de boa
qualidade e vários tipos, e também dois laticínios conhecidos em toda região,
como os Queijos Roni. A cachaça Prosa Caipira, os doces Gui Gui, as massas
artesanais Talierie, os nhoques e salgados finos produzidos pela empresa
Meghle alimentos, cerveja artesanal Maestra, são produtos do município. A
cidade tem perfil e potencialidade para ser município turístico, pois aos
finais de semana a cidade aumenta seu fluxo de turistas e munícipes, de
toda região e São Paulo, que vem desfrutar da tranquilidade da cidade, lazer
e entretenimento, lindas paisagens e degustar as delicias da culinária. O
grande potencial da cidade se dá no meio rural, com as várias fazendas,
mata nativa, pássaros, lagos e cachoeiras. O turismo rural, observação de
pássaros, turismo de aventura, turismo pedagógico, gastronomia, são nichos
a serem trabalhados no município.
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PROPOSTAS DE AÇÕES CONJUNTAS PARA O MUNICÍPIO
 Implantar programas para promover, fomentar e divulgar o turismo
local e regional;
 Implantar infraestrutura adequada de apoio às atividades turísticas;
 Implantar o Centro de Atendimento ao Turista;
 Criar meios de definir, organizar, coordenar e executar a Política
Municipal de Turismo;
 Incentivar o artesanato e trabalho manual municipal e sua
comercialização;
 Estimular e apoiar o setor privado, objetivando a geração de emprego
e renda;
 Articular esforços com os Governos Estadual e Federal a fim de
promoção e financiamentos para a atividade;
 Consolidar o calendário turístico junto com o Conselho Municipal de
Turismo e setores afins;
 Elaborar roteiro turístico do município;
 Incentivar ações de formação e capacitação de recursos humanos,
para atender à atividade turística;
 Criar campanha publicitária para divulgação do potencial turístico do
município
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PARTE IX
Considerações Finais
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Esse Plano Diretor de Turismo contempla as necessidades iniciais
para fomentar e garantir o crescimento da atividade turística na cidade de
São Sebastião da Grama de forma cadente e sustentável. É produto de um
processo participativo que envolveu uma equipe técnica especializada, o
Conselho Municipal de Turismo, a Gerência de Empreendedorismo, Turismo
e Cultura e a sociedade gramense. Essa produção visa direcionar o turismo
pelo melhor caminho respeitando as regras sociais e ambientais vigentes e
almejadas. As informações foram estudadas, checadas e atualizadas, sendo
assim, será uma grande ferramenta para os gestores para tomada de
decisões e o fomento do turismo no município. Todo projeto deve passar por
atualizações, principalmente os que possuem informações sociais, ficando
esse, sujeito às mesmas obrigações. Dessa forma, esse plano busca no
turismo uma forma de desenvolver a cidade com respeito a sua cultura e sua
história, buscando potencializar a cidade, para ser referência no turismo na
região e no Estado de São Paulo.
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ANEXOS
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ANEXO I
Questionário da
pesquisa de demanda
turística
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Cidade/Estado de origem __________________________________________________
Tempo de permanência no destino _____________dias ( ) horas ( )
Idade: _______ Sexo:( ) Masculino ( ) Feminino
Como soube de S.S da Grama:
Internet (

) TV (

) Amigos (

) Família (

) Revistas (

) Facebook (

)

Outros__________
Motivo da viagem: Amigos/Parentes ( ) Descanso ( ) Lazer ( ) Outros___________
Transporte utilizado: __________________
Viajando com: ( ) Sozinho ( ) Casal ( ) Amigos ( ) Casal com filhos ( ) Outros
Onde ficou hospedado: ____________________________________________________
Que local visitou: _________________________________________________________
Qual era a expectativa antes da viagem? __________________________________
Após a viagem? _______________________________________________________
Dê uma nota para: (0 a 10)
Limpeza da Cidade______ Sinalização de transito______ Conservação das Ruas
_____ Segurança______ Bancos Financeiros_____ Sinalização dos atrativos_____
Sites____ Restaurantes______Atrativos____ Comércio_____ Táxi_____ Posto de
gasolina______ Rodovia de acesso______Hospedagem_____
O que MAIS gostou __________________________________________________________
O que MENOS gostou ________________________________________________________
Quantas vezes já tinha visitado a cidade_______Pretende voltar: ( ) Sim ( ) Não
Foi bem recebido: ( ) Sim ( ) Não

Viaja quantas vezes ano______________

Críticas e sugestões:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ANEXO II
Regimento Interno do Conselho
Municipal de Turismo de São
Sebastião da Grama 2017
REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO DE SÃO
SEBASTIÃO DA GRAMA
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CÁPITULO I
Da Finalidade e Competência
Art. 1º - O Conselho Municipal do Turismo criado pela Lei Nº
022 de 26 de julho de 2017, é órgão de assessoramento junto à Gerência
Empreendedorismo, Turismo e Cultura e exercerá sua competência nos
termos do presente Regimento. Tem por finalidade normatizar, fiscalizar e
ser órgão consultor do Poder Executivo na área do Turismo.
Art. 2º - O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR – tem
sua sede no Município de São Sebastião da Grama/SP à Praça das Águas,
100, Jardim São Domingos.
Art. 3º - O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR – se
constitui em órgão local na conjugação de esforços entre o Poder Público e a
Sociedade Civil, de caráter deliberativo e consultivo para assessoramento da
municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico da
cidade de São Sebastião da Grama.
CAPÍTULO II
Da Organização do Conselho
Art. 4º - Integram no Conselho Municipal do Turismo COMTUR os membros indicados, totalizando 15 (quinze) membros titulares
e 15 (quinze) suplentes, todos residentes no município de São Sebastião da
Grama, SP, sendo:
I - 01 representante dosMeios de Hospedagem;
II - 01 representante dosRestaurantes;
III - 01 representantedosBares e Lanchonetes
IV - 01 representanteda Associação dos Cafeicultores;
V - 01 representantedo Sebrae;
VI - 01 representantedo Rotary;
VII - 01 representanteda Associação Comercial;
VIII - 01 representante do Setor de Transporte;
IX - 01 representante da Comunidade;
X - 01 representantedo Setor de Eventos;
XI - 01 representante da Polícia Militar;
XII - 01 representantedo Meio Ambiente;
XIII - 01 representanteda Educação;
XIV - 01 representantedo Turismo;
XV - 01 representanteda Câmara Municipal;
Art. 5º - Os Membros do Conselho poderão ser substituídos a
qualquer tempo pelo seu suplente.
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Art. 6º - As funções dos membros do Conselho não serão
remuneradas, sendo consideradas prestação de serviços relevantes ao
município.
Art. 7º - O Conselho será constituído pelos membros e dentre eles será
formada a Diretoria de: Presidente; Vice-presidente; e Secretário.
Parágrafo Único - compete à Diretoria, na pessoa de seu
Presidente, representar o Conselho, no polo ativo ou passivo, quer âmbito
judicial, extrajudicial ou administrativo, bem como praticar os atos da
defesa dos interesses comuns nos limites das atribuições conferidas pela Lei
e por este Regimento.
Art. 8º - O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois)
anos, permitida uma recondução por igual período.
Art. 9º - O Conselho será presidido pelo representante do Poder
Público na área de Turismo.
Art. 10º - A eleição para Diretoria do Conselho será por voto
secreto, eleitos por maioria simples, com a presença absoluta dos membros
do Conselho que, desde então empossados, sendo que o mandato da
Diretoria terá duração de 24 meses.
Parágrafo Único - Todos os membros do Conselho terão direito
de votar e de ser votados, no caso de vacância da Presidência
automaticamente assume o Vice-presidente.
Art. 11º - O Conselho reunir-se-á ordinariamente, uma vez por
mês, por convocação de seu Presidente, ou extraordinariamente, mediante
convocação de seu Presidente ou de um terço de seus membros.
Art. 12º - Perderá o mandato o membro que, durante o
exercício, não se fizer representar pelo seu suplente ou injustificadamente
não comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas,
assumindo de imediato o seu suplente.
CAPÍTULO III
Das Atribuições, da Administração e Obrigações.
Art. 13º - São atribuições do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR:
I – formular diretrizes básicas a serem obedecidas na política
municipal de turismo;
II – proporresoluçõesouinstruçõesregulamentares necessárias
ao pleno exercício das funções do Conselho, bem como modificações ou
supressões de exigências administrativas ou regulamentares a fim de
facilitar as atividades do turismo;
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III – atuar na esfera do Poder Executivo ou, quando solicitado,
do Poder Legislativo, sobre projetos de lei que se relacionem com o turismo;
IV – desenvolver programas e projetos de interesse turístico;
V – estabelecer diretrizes para o trabalho coordenado entre os
serviços públicos municipais e os prestados pela iniciativa privada, com o
objetivo de promover a infraestrutura necessária à implantação do turismo;
VI – estudar de forma sistemática e permanente o mercado
turístico do município, a fim de contar com dados necessários para um
adequado controle;
VII – programar e executar amplos debates sobre temas de
interesse turístico;
VIII – manter cadastro de informações turísticas do município;
IX – promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo;
X – apoiar, em nome da prefeitura de São Sebastião da Grama,
a realização de congressos, seminários e convenções de relevante interesse
para o implemento turístico do município;
XI – implementar convênios com órgãos, entidades e
instituições, públicas ou privadas, nacionais e internacionais de turismo,
com o objetivo de proceder a intercâmbios de interesse turísticos;
XII – propor planos de financiamento e convênios com
instituições financeiras, públicas ou privadas;
XIII – emitir parecer relativo a financiamentos, planos,
programas e projetos que visem ao desenvolvimento da indústria turística,
na forma que for estabelecida na regulamentação desta lei;
XIV – examinar, julgar e provar as contas que lhe forem
apresentadas referentes aos planos e programas de trabalho executivos;
XV – fiscalizar a captação, o repasse e a destinação de recursos
que lhe forem destinados;
XVI – organizar seu regimento interno.
Parágrafo Único - Cabe ao Conselho, para cumprimento de sua
competência legal, o exercício das atribuições especificadas na Lei Municipal
n° 022 de 26 de Julho de 2017 e nas demais correlatas.
Art. 14º - O Conselho será administrado por um representante
do Poder Público;
Art. 15º - Ao Presidente compete:
I - cumprir e fazer cumprir este regimento;
II - convocar e presidir as reuniões do Conselho;
III - determinar e dar publicidade à ordem do dia das reuniões
e despachar o expediente do conselho;
IV - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho;
V - representar o Conselho, conforme disposição do artigo 7 º parágrafo único.
Art. 16º - Ao Vice-presidente compete:
I - auxiliar o Presidente em suas funções, quando por esse
solicitado;
II - substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos.
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Art. 17º - Ao Secretário compete:
I - preparar pauta, secretaria, agendar as reuniões do Conselho
e encaminhar aos membros os documentos necessários;
II - expedir ato de convocação para reunião extraordinária;
III - lavrar e ler as Atas das reuniões;
IV - manter arquivado o livro de Atas;
V - preparar e controlar a publicação de todas as deliberações
do Conselho;
CAPÍTULO IV
Das disposições finais
Art. 18º - Este Regimento só poderá ser alterado pelo Conselho
Municipal de Turismo, em reunião especialmente convocada para tal fim e
com a presença absoluta de seus membros. ”
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ANEXO III
Seis primeiras atas registradas do Comtur 2017
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