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ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE 

TURISMO DE TUIUTI 

 
 

Ao décimo sexto dia do mês de junho de dois mil e vinte, foi realizado no plenário da Câmara Municipal de 

Tuiuti, às dezoito horas, a primeira audiência pública do Plano Diretor de Turismo de Tuiuti, com o intuito 

de apresentar os produtos da primeira etapa do projeto da cidade e conversar com a população local para 

tornar o mesmo mais participativo, através do incremento de informações pelos participantes. A reunião teve 

início com a fala da Diretora do Departamento de Obras, Joseane Possidonio, e foi conduzida pela Técnica 

em Turismo responsável pelo projeto, Rosaquel Mariana Pavan Lindo dos Santos. Havia representantes do 

poder público, como o prefeito, e ainda representantes de segmentos como: secretarias, vereadores e 

comércio. A reunião teve um público de 20 pessoas. Foi apresentado nesta primeira audiência o que 

corresponde à primeira etapa do Plano Diretor de Turismo, que consiste no plano de trabalho, onde se 

concretizam os objetivos para a pesquisa; análise e estudo de demanda, que através de duas pesquisas 

realizadas no município pode-se identificar a opinião do visitante sobre Tuiuti, como a origem deste 

visitante, sua motivação, o tempo de permanência, avaliação da infraestrutura e dos atrativos já existentes, 

entre outros; e o inventário da oferta turística, que consiste em quais são os atrativos que a cidade possui. 

Após ser apresentada esta primeira parte foi realizada uma oficina para identificar os potenciais segmentos 

turísticos para a cidade e saber mais sobre os atrativos. Todos os que estavam presentes tiveram a 

oportunidade de complementar com suas experiências de acordo com os seguimentos para que, com isso o 

inventário da cidade possa ser complementado, e juntar informações sobre o que pode ser oferecido para a 

demanda potencial. Grande parte do público presente participou e deu sua opinião acerca dos atrativos e da 

infraestrutura do município e deram sugestões para serem implementadas no turismo da cidade. Com a 

realização desta primeira etapa e da audiência pública, o Plano Diretor de Turismo pode ser complementado 

e a segunda etapa iniciada. 

Tuiuti, 16 de Junho de 2020. 
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