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Objetivos Macro com o Turismo: 

- Desenvolver a atividade do Turismo por meio de 
políticas públicas municipais; 

- Fomentar a economia da cidade por meio de critérios 
de sustentabilidade; 

- Diversificar a economia da cidade: gerar divisas, 
empregos; 

- Proporcionar desenvolvimento social/Local.  
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Plano de Governo: 

• Realizar investimentos para a integração do complexo 
turístico da Rua do Porto, Engenho Central e Parque 
do Mirante; 

• Dar apoio aos eventos e festas que atraem turistas para 
a cidade; 

• Estimular a implantação de novos hotéis no município e 
o turismo de negócios; 

• Manter em condições adequadas de utilização todos os 
espaços públicos turísticos existentes. 
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Demarcação do Espaço Turístico: 

• Complexo da Rua do Porto; 

• Bairro de Santana e Santa Olímpia; 

• Bairro de Monte Alegre. 

 

 

 

mailto:wayne.jones@casa.gov.au?subject=Help request for the XX course


Home 

Previous 

Next 

Help 

Turismo: Lazer, Gastronômico, Histórico e Ecológico 

Complexo 
da Rua do 

Porto 

- Parceria público/ privado/ Concessionados: adequações Urbanas e 
Turísticas; 

- Plano de Qualificação/ Revitalização dos espaço Urbanos e Turísticos; 
- Adequação da sinalização Urbana e Turísticas; 
- Plano de mobilidade local não motorizado: bicicletas, criar circuitos para 

pedestre; 
- Criar a gestão do Uso Público: Restaurantes, concessão, eventos e 

passeios. 
 

- Plano de Navegabilidade 
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Plano de Navegabilidade da Rua do Porto 

Estudo com Foco: Criar ativos na Orla do Rio Piracicaba 
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Plano de Navegabilidade da Rua do Porto 

Estudo com Foco: Criar ativos na Orla do Rio Piracicaba 
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Turismo Rural: 

Santana e 
Santa 

Olímpia 

- Desenvolvimento Público e Comunitário; 
- Empreendedorismo e desenvolvimento de infraestrutura Urbana e 

Turística; 
- Cuidados: Expansão Urbana e Industrial; 
- Implantação de Sinalização Urbana e Turística; 
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Turismo Histórico Cultural: 

Monte 
Alegre 

- Parceria público/ privado: investimentos Infraestrutura Urbana 
e Turística; 

- Recapeamento da área de acesso pela Esalq/USP; 
- Fomento com Eventos; 
- Restauro da Capela de São Pedro. 
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Consideramos: 

• É importante que o turismo esteja integrado nas ações 
do Plano Direto de Piracicaba, em especial, no plano de 
zoneamento que identifique as áreas prioritárias do 
município para intervenção de organização da 
atividade, pois a dinâmica pode comprometer a 
atividade.  

• Em especial a identificação para normatização dos 
setores susceptíveis. 
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