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Palavra do prefeito
Apresentamos, nesta oportunidade, o Plano Diretor de Turismo que proporcionará
ao nosso Município, maior valorização e divulgação de nosso turismo e cultura, a
preservação do patrimônio histórico, promovendo oportunidades de negócios voltados para
o turismo, respeitando-se, ainda, os valores e símbolos dos bens materiais e imateriais
existentes em nossa Cidade. O Plano Diretor de Turismo traça, complementa e atualiza as
principais informações relacionadas ao segmento de Turismo, favorecendo o seu
desenvolvimento e objetivando adequar nossa realidade às novas tendências observadas
nesse mercado. Para tanto, o projeto de lei que abarca o Plano Diretor de Turismo em
questão, apresenta recentes metodologias, parcerias para sua estruturação, levando ações
culturais, sociais e turísticas para que nossa População e aqueles que vêm para Taubaté
vivenciem o resgate da história, lugares e nossos aspectos culturais. Referido Projeto de
Lei norteará as políticas públicas do Município, potencializando e incentivando o turismo
local como alternativa na geração de empregos, aperfeiçoando o desenvolvimento
econômico e social de Taubaté.
A globalização e o comportamento do consumidor que vem enfrentando diversas
mudanças faz com que as Cidades tenham que se adaptar às necessidades e realidades
que valorizem a diversidade e as particularidades de seus municípios. Taubaté intenciona
portar o status de Município de Interesse Turístico junto ao Governo Estadual, o que
possibilitará angariar benefícios, com o incremento de negócios comerciários, industriais e
aos trabalhadores autônomos. Para tanto, a Secretaria de Turismo e Cultura vem
trabalhando nesse Plano Diretor de Turismo, que ora apresentamos a todos, contemplando
uma série de eventos, atividades e mostras, incluindo música, dança, teatro, resgate
histórico, reforma, ampliação e revitalização de espaços, dentre outros. Esse conjunto de
diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Turismo, em um futuro próximo poderão ser
revistas, aprimoradas e modernizadas, tendo em vista a rapidez que vem ocorrendo em tal
segmento, e dada à urgência em atendermos às necessidades e preferências para
difundirmos o turismo de nossa Cidade.

José Bernardo Ortiz Monteiro Junior – Prefeito de Taubaté
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Depoimento
Este plano foi realizado por um grupo de pessoas da prefeitura, entidades privadas
e COMTUR, que receberam a capacitação do SENAC Taubaté para o seu
desenvolvimento.
Fomos apresentando propostas, redescobrindo nossa história, resgatando talentos
e nos descobrindo como seres transformadores de nossa comunidade. Cada um de nós
em sua particularidade sendo lapidado e contribuindo com seu trabalho, esforço e
dedicação.
Valeu sim, valeu cada segundo dos intermináveis encontros, os fins de semana, as
pesquisas com os turistas e até os questionamentos da família, afinal, sair da comodidade
do lar em busca do desconhecido não é fácil.
Assim apresentamos o Plano Diretor de Turismo de Taubaté esboçado já no começo
de 2018, desenvolvido durante o decorrer do ano, impulsionado nos últimos dois meses por
nós, que nos consideramos guerreiros sim, porque concluímos um curso de capacitação do
Senac, mesmo com todos os contratempos, para que Taubaté torne-se uma cidade
sustentável, desenvolvida e economicamente ativa.

Grupo de alunos do curso Plano Diretor de Turismo de Taubaté
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Agradecimentos
““... Mas como haver patriotismo sem ter conhecimento da pátria?
E como conhecer-se a pátria sem ao menos ter-se ligeira notícia de sua história?...”
(Francisco de Paula Toledo “coleção “taubateanos” nº 6 - 2º ed. Anotada-1976)
Havia então naquela região tantos matizes de verde que enfeitiçavam os olhos dos
bandeirantes, vales possuíam tanto encantamento, e suas cachoeiras eram tão vorazes
que assustavam os viajantes. A fauna e flora, tão encantadora que os ipês amarelos tão
intensos que mais pareciam pinturas, onde os rococós perdiam em detalhes para as
encantadoras árvores, manacás da serra.
Então foi identificado um corredor entre as serras do mar e da Mantiqueira, tão
fascinantes que renderam inspiração a vários artistas, incluindo a própria realeza.
Assim nasceu Taubaté, cabeça da capitania, que surgiu como progenitora do Vale
do Paraíba, e que passou majestosa por várias fases. Cidade líder nas questões cafeeiras,
têxteis etc.
Sua gente? Ah sua gente? Pensemos nos antecessores indígenas, nossos amados
Puris, Gerominis e Guaianás, índios estratégicos donos de “inteligência tecnológica” que
se misturaram a africanos, muitas vezes príncipes escravizados, e europeus
desbravadores.
Raça mestiça, acolhedora e dona de uma simpatia ímpar.
A história de Taubaté e seus encantos paisagísticos se unem para defender-se, por
ela mesma, uma situação turística baseada numa estrutura que caminha lado a lado com
a história do Brasil.
A união das “gente” que fazem parte do corpo técnico do executivo junto a
representantes de órgãos privados, a munícipes interessados no crescimento turístico de
nossa cidade e ao COMTUR-Taubaté, se deu a construção desse Plano Diretor de Turismo,
que com certeza ajudara de fato no crescimento turístico de nossa cidade, inclusive tendo
a possibilidade de coloca-la merecidamente como Município de Interesse Turístico.
Por isso, agradecemos a todos esses participantes, que exaustivamente trabalharam para
contribuírem com esta proposta, e também ao SENAC- Taubaté que intermediou todo esse
trabalho!
Márcio Roberto Carneiro – Secretário de Turismo e Cultura.
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