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JUSTIFICATIVA - PL 0312/2016 
Com a aprovação da Lei 15.953-14, que criou o POLO DE ECOTURISMO DE SÃO 

PAULO, ao sul da Capital, nos distritos de Parelheiros, Marsilac e Ilha do Bororé foi implantada 
uma política pública de desenvolvimento econômico sustentável que está em consonância com 
a Lei Orgânica do Município e o seu novo Plano Diretor. Cujo objetivo é: "...disciplinar e 
normatizar as atividades ecoturísticas desenvolvidas nos territórios administrativos das 
subprefeituras de Parelheiros e da Capela do Socorro, a fim de dar execução a um projeto 
gerador de recursos, negócios, renda, empregos e com total compromisso com o meio 
ambiente e as futuras gerações... " 

O prefeito Fernando Haddad enviou à Câmera Municipal o PL 555/15 para aprovação 
do PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCAIS para o Polo de Ecoturismo de São Paulo. Esse 
programa está dentro da Meta 79, sendo o objetivo 12: "Promover o crescimento econômico e 
a geração de postos de trabalho na cidade de São Paulo". 

O CONGETUR - Conselho Gestor do Polo de Ecoturismo, instituído por força da Lei 
15.953-14, em conjunto com a AMTECI - Associação das Micropousadas, Turismo, Eventos, 
Comércio e Indústria de Parelheiros e apoio da Subprefeitura local realizou em 2015 e 1º 
FESTIVAL DE INVERNO no território. Os resultados econômicos conforme dados apurados 
pela associação empresarial vão de encontro com o objetivo 12 da Mata 79. 

A SDTE - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo em 
parceria com a UNISOL BRASIL, através do Programa de Economia Solidária, está 
assessorando a consolidação da REDE ECOTURISMO SOLIDÁRIO SP do Polo de 
Ecoturismo. A REDE é formada por 82 micros empresas que receberão consultorias e 
atendimentos específicos através da Incubadora Pública de Empreendimentos Econômicos 
Solidários. 

ANÁLISE DA DEMANDA TURÍSTICA NA ATUAL CONJUNTURA 

Com bases nas informações da CONGETUR - Conselho Gestor do Polo de Ecoturismo 
e da AMTECI - Associação das Micropousadas, Eventos, Turismo, Comércio e Indústria de 
Parelheiros e, fazendo uma projeção dos números auferidos pela pesquisa do SEBRAE-SP em 
2009, podemos deduzir que em 2012 os produtos turísticos do território foram consumidos por 
mais de 580.000 turistas. 

No período de 2009 até 2012 foi confirmado por empresários do setor de eventos e 
turismo que houve um crescimento da demanda. Isso é provado pelos novos investimentos na 
ampliação dos empreendimentos e no surgimento de novas empresas neste seguimento. Isso 
ocorreu devido o Plano de MKT que o SEBRAE-SP realizou no período de 2010 até 2011, 
divulgando os ROTEIROS TURÍSTICOS DA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO em 
feiras do setor, tais como SALÃO DO TURISMO e ADVENTURE SPORT FAIR. 

SERVIÇOS TURÍSTICOS OFERECIDOS 

� Hospedagem 

� Alimentação 

� Lazer e Entretenimento 

� Eventos no Campo 

� Outros serviços turísticos 



Câmara Municipal de São Paulo Justificativa - PL 0312/2016 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

Empresas e agentes de turismo estabelecidos em Parelheiros. 

Várias microempresas oferecem serviços turísticos e atendem a crescente demanda 
por eventos na natureza, em especial a modalidade de casamento no campo. 

Algumas empresas já existem há mais de duas décadas e outras já passaram dos dez 
anos. Essas têm gestão consolidada e com equipe de profissional que faz carreira. Outras são 
microempresas familiares. 

Nos últimos cinco anos têm surgido novas empresas no setor de turismo e eventos, 
causando assim a necessidade de discutirem soluções e problemas inerentes ao setor. Essa 
necessidade fez com que eles se organizassem, criando a AMTECI -Associação das 
Micropousadas, Turismo, Eventos, Comércio e Indústria de Parelheiros. 

O projeto "organização do turismo sustentável" foi executado pela ONG AECOTUR, 
com financiamento da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, através do FEMA - 
Fundo Especial do Meio Ambiente, tendo como produto final o cadastramento de 
aproximadamente 200 empreendimentos. Aproximadamente 30 % deles funcionam abertos o 
ano inteiro, outros só em final de semana e a maioria como locação para eventos, sendo 
assim, uma opção de segunda renda para o proprietário. 

O setor de hospedagem oferece 2.650 leitos CLASSIFICADOS POR CATEGORIA 
SIMPLES e até duas estrelas. 

Pela relevância do tema contamos com a aprovação dos nobres vereadores. 
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