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“[...] Sem uma boa governança - sem o Estado de 

Direito, uma administração previsível, um poder 

legítimo e regulação responsiva- nenhuma quantidade 

de financiamento ou montante de caridade nos levará 

no caminho da prosperidade [...]. A boa governança 

vai dar a cada cidadão, jovem ou velho, ou mulher, 

uma real e duradoura participação no futuro de sua 

sociedade – politicamente, economicamente e 

socialmente. Com esse jogo em suas mentes e 

corações, não há limites para o que povos de seus 

países podem alcançar.” 

Kofi Annan, então Secretário-Geral das Nações Unidas, 

na página de apresentação do Relatório da Conferência 

Internacional Sobre Governança para o Crescimento 

Sustentável e Equidade. ONU, Nova York, 28-30 de 

julho, 1997, pp 124-5. 

  



 

 
 

RESUMO 

 

Este trabalho busca constituir uma estratégia de desenvolvimento local para o 

município paulista de Ibitinga, reconhecido por sua vocação na produção de artigos 

têxteis, mais especificamente bordados e itens para enxoval, através do incremento 

da atividade turística. Atualmente o setor atrai anualmente milhares de turistas ao 

município e é responsável por 40% dos empregos formais locais. Visto que a 

identidade vocacional dos produtos ibitinguenses foi constituída através de um 

processo histórico social, a presente dissertação propõe a criação de um órgão de 

governança, onde representantes do poder público e da sociedade civil 

compartilhem experiências e elaborem um plano de ações para o setor com o 

objetivo de tornar a cidade um destino turístico valorizado no Estado de São Paulo. 

Após a criação do comitê de governança, o texto apresenta duas ações a serem 

perseguidas: a conquista do título de Capital Nacional dos Bordados e dos Enxovais 

por meio de legislação federal e a certificação da produção de bordados como 

Indicação Geográfica de Procedência. Ambas as ações visam aumentar o valor 

agregado, econômico e social, na produção local. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Local, Governança, Turismo, Indicação 

Geográfica, Sociedade Civil 

 

  



 

 
 

 

ABSTRACT 

 
The present study seeks to make up a local development strategy for Ibitinga, a town 

in the state of São Paulo, recognized for its vocation in textile articles production, 

more specifically embroidery and layette items, through the tourist activity increase. 

Nowadays, the sector annually attracts thousands of tourists to the town, and it is 

responsible for 40% of formal local jobs. Since Ibitinguese products vocational 

identity was constituted through a historical social process, this dissertation 

proposes the creation of a governance body, in which representatives of public 

authorities and civil society share experiences and prepare an action plan for the 

sector with the objective to make the city a valued tourist destination in the State of 

São Paulo. After the governance committee creation, the text presents two actions 

to be pursued: the conquest of the title of National Capital of Embroidery and Layette 

through federal legislation and the embroidery production certification as a 

Geographical Indication of Origin. Both actions aim to increase the added value, 

economic and social, in local production. 

 

Keywords: Local Development, Governance, Tourism, Geographical Indication, 

Civil Society  
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1 – Introdução 
 

O turismo tem sido uma das áreas econômicas com maior destaque no Brasil. 

Em 2019, segundo o Anuário Estatístico elaborado pelo Ministério do Turismo, o 

setor movimentou cerca de R$ 6 bilhões e manteve 2,1 milhões de empregos 

formais no país. 

Diante da relevância destes números, a união, os estados e os municípios 

têm investido em programas de melhoria da infraestrutura turística, na organização 

de seus atrativos e na capacitação de pessoal na área como política de 

desenvolvimento econômico. 

Na esfera local, com o objetivo de alavancar o setor, muitos territórios têm 

procurado identificar em sua vocação econômica, ambiental, cultural ou social uma 

identidade que os promovam como destino turístico, e assim impulsione suas 

atividades econômicas, gere emprego e renda para suas populações. 

Em Ibitinga, município de 61.150 habitantes (IBGE, 2020) localizado na região 

central do Estado de São Paulo, a vocação para o turismo se deu de forma 

espontânea, ou seja, através do curso natural de sua história e do 

empreendedorismo de seus próprios cidadãos. 

Desde a década de 40 a cidade paulista desenvolve a fabricação de produtos 

têxteis, mais especificamente bordados e artigos para enxoval. Esse conhecimento 

e capacidade evoluíram ao longo do tempo de tal modo que atualmente ela é 

conhecida como a Capital dos Bordados e dos Enxovais. 

 Hoje o município possui cerca de 2.200 estabelecimentos vinculados a 

produção e comercialização de produtos têxteis e este setor é responsável por 40% 

dos seus postos de trabalho formais (IBITINGA, 2021). 

Esses dados não só demonstram a relevância econômica e social da 

produção e comercialização de bordados e enxovais para Ibitinga, mas também 

indicam seu potencial para a promoção do turismo nesta área. 

Sobre esse tema, o presente trabalho pretende apresentar uma proposta de 

desenvolvimento local que estimule o reconhecimento vocacional da cidade e a 
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cultura de governança por meio da constituição de um espaço de diálogo e 

compartilhamento de responsabilidades entre poder público e sociedade civil. 

Em uma primeira etapa, o estudo define a importância da existência de 

estruturas de governança para incentivo ao desenvolvimento local, destacando o 

papel fundamental dos atores sociais na construção de decisões mais qualificadas, 

ao mesmo tempo que estes ampliam a transparência e a responsividade para os 

agentes públicos. 

Em seguida, o texto constitui um relato histórico e econômico sobre Ibitinga. 

Essas informações são essenciais para compreensão do processo sociocultural que 

trouxe o município até os dias de hoje, além de apresentar dados e argumentos que 

ratificam a pertinência da aposta na atividade turística como estratégia de 

desenvolvimento local. 

Por fim, o trabalho apresenta a proposta de criação do Comitê “Nossa Ibitinga 

– Capital Nacional dos Bordados e dos Enxovais”, um espaço permanente de 

discussão sobre as políticas de desenvolvimento econômico e turismo no município, 

onde representantes da Administração Municipal e da sociedade civil, 

principalmente os empreendedores e trabalhadores do ramo têxtil, compartilharão 

experiências e projetos em favor do munícipio. 

Ainda dentro deste ambiente, se constitui a proposta de duas ações objetivas 

de reconhecimento formal do território como Capital Nacional dos Bordados e dos 

Enxovais: a primeira através da aprovação de uma legislação federal e a segunda 

por meio da certificação de Indicação Geográfica, na modalidade de procedência, 

dos Bordados de Ibitinga. 

Por fim, o trabalho realiza a reflexão das propostas apresentadas e suas 

conclusões. Isso tudo com o objetivo de estimular que Ibitinga possua uma política 

de desenvolvimento endógena permanente, onde os cidadãos são protagonistas do 

progresso de sua cidade, independentemente das alternâncias governamentais 

locais. 

2 – A importância das estruturas de governança para o 

desenvolvimento local 
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Desde a primeira metade da década de 90, após o período de 

redemocratização brasileira, tem sido crescente a quantidade de iniciativas que 

possibilitam diferentes formas de participação social na construção de decisões 

governamentais no país (BARREIROS, 2011). 

Seja através de conselhos de controle social e de formulação de políticas ou 

ainda de comitês de governança com objetivos específicos, essa nova realidade de 

cooperação direta entre poder público e a sociedade civil garante maior 

responsabilização e transparência as instituições e aumenta a eficiência na 

execução das ações governamentais. 

A participação cidadã nos processos decisórios envolve atores sociais que 

carregam consigo experiências e interesses particulares dos grupos que 

representam, e com isso permite uma ação política organizada em favor do 

desenvolvimento comum entre esses segmentos e o ente estatal. 

É neste contexto, de cooperação entre a sociedade civil e os representantes 

governamentais, que surge o desenvolvimento de estruturas de governança na 

administração pública. 

Ronconi (2011) afirma que a governança se refere a um tipo de arranjo 

institucional governamental que se articula com as dimensões econômico-

financeira, institucional-administrativa e sociopolítica e, assim, estabelece parcerias 

com a sociedade civil, empresas e outros atores, buscando soluções para os 

problemas sociais e fomentando o desenvolvimento local. 

Esta noção desta governança participativa na esfera pública sugere que a 

capacidade de governar não está unicamente ligada ao aparato institucional formal, 

mas também vinculada a construção de coalizões entre atores sociais, construídas 

em função de diversos fatores, com a interação entre as mais diversas categorias 

de atores, as suas orientações ideológicas e os recursos disponíveis em favor de 

objetivos comuns ao Estado (GOHN, 2001). 

Na esfera local, a participação da sociedade organizada, das empresas, das 

universidades e das associações é ainda mais efetiva para a formação da 

governança participativa. Isso porque os espaços criados, com a proximidade das 

questões tradadas, permitem que as ações coordenadas entre atores públicos e 
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privados promovam caminhos onde o desenvolvimento local possa ser 

concretizado. 

Ela focaliza a participação destes grupos em processos decisórios que 

envolvem o futuro comum, desde ações específicas da vida cotidiana até ações de 

impacto geral no desenvolvimento local (MONTEIRO, 2012). 

É importante ressaltar que os processos de construção destas coalizões para 

governança são muitas vezes instituídos em ambientes de tensão e disputas 

conforme sugere a autora Maria da Glória Gohn: 

Os espaços construídos pelo público não estatal são conquistas de 

setores organizados por outro lado, são também parte de 

estratégias de recomposição de poder de grupos políticos e 

econômicos em luta pela hegemonia do poder Enquanto os 

primeiros buscam democratizar os espaços conquistados, por meio 

de lutas pelo acesso às informações e por igualdade nas condições 

de participação, priorizando sempre na cidadania a questão dos 

direitos, os últimos lutam por atribuir aos novos atores um perfil de 

cidadãos/consumidores, destacando apenas suas obrigações, 

ressignificando a cidadania pelo lado dos deveres  (GOHN, 2001, P 

39) 

Essa situação de pressão não é necessariamente ruim. Afinal de contas, o 

governo que se apoia em uma estrutura de governança para um determinado fim, 

reconhece que a eficiência da gestão a ser alcançada com a participação, uma vez 

capitalizada em apoio social, minimiza a pressão provocada pela ambição de alguns 

segmentos e transforma essa disputa em consensos em prol do interesse coletivo 

(BARREIROS, 2011). 

Em virtude disso, podemos afirmar que a governança é uma relação 

dinâmica, onde diversos fatores interligados podem influenciar sua efetividade e 

percepção.  

A participação dos atores sociais, a equidade no exercício das prerrogativas 

destes, o accountability exercido por estes em prol aos seus representados, a 

responsividade com que as decisões e ações deliberadas representam os 

interesses de cada segmento envolvido, a transparência  e o próprio Estado de 
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Direito influenciam diretamente na qualidade da relação e dos resultados do órgão 

de governança (Barreiros, 2011). 

 

 

Figura 1 – Fatores de Influência nas Relações de Governança 

Fonte: Barreiros, 2011 

Pouillaude (1998) exalta a relevância econômica na existência de estruturas 

de governança através de sua própria definição. 

Governança é o exercício da autoridade política, econômica e 

administrativa para a gestão de negócios de um país. Ela recobre 

os mecanismos, os processos e as instituições através das quais os 

indivíduos e os grupos articulam seus interesses, ponderam suas 

diferenças e exercem seus direitos e obrigações legais. O conceito 

de governança não apreende o Estado enquanto entidade isolada, 

mas coloca em análise o conjunto das estruturas políticas e 

administrativas, das relações econômicas e das regras através das 

quais a vida produtiva e distributiva de uma sociedade é governada. 

(Pouillaude, 1998, p. 1) 

A existência de governanças participativas vinculadas ao desenvolvimento 

local, mesmo que em favor de determinados segmentos produtivos, exerce um 

papel fundamental ao catalisar os anseios econômicos e sociais deste território, o 

que implica no conhecimento da infraestrutura econômica local e traz para dentro 

dos programas desenvolvidos os atores sociais relevantes para a dinamização da 
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economia, articulando, mobilizando e preparando estes para assumirem metas junto 

aos programas geridos. (MULS, 2008) 

A formação e a constituição de instituições formais locais é um 

passo importante para o início de um processo de desenvolvimento 

endógeno e para a construção de uma identidade territorial que 

permita aos atores locais colocar em curso (acionar) alguma 

modalidade de reação autônoma. O construto sobre o qual se 

erigirão as formas mais dinâmicas da reação autônoma são as 

instituições locais representadas pelo poder público, pelo tecido 

empresarial e pela sociedade civil organizada, e sobre esta base se 

complementarão as redes e as relações formais e informais. (MULS, 

2008) 

A partir destas conceituações, podemos compreender que as estruturas de 

governança não estão mais limitadas à condução do poder público, mas também a 

regulação e condução da sociedade por meio de suas instituições e atores sociais, 

principalmente no que concerne o desenvolvimento local. 

Em outras palavras, a existência de um comitê de governança em 

determinado território, democratiza o espaço público de tal forma que a sociedade 

civil e as empresas compartilham não só o processo de tomada de decisão sobre 

políticas públicas, mas principalmente a reponsabilidade de serem agentes 

transformadores e promotores do desenvolvimento local, tanto quanto a própria 

administração pública. 

3 – Ibitinga: breve histórico e contexto econômico 
 

O município de Ibitinga faz parte da região administrativa Central do Estado 

de São Paulo. Localizado a 358 quilômetros da capital do estado (São Paulo/SP), 

possui uma área de 689,391 km² e uma população estimada em 61.150 habitantes, 

conforme dados do IBGE de 2021. 

Atualmente é governada pela prefeita Cristina Maria Kalil Arantes 

(2021/2024), tendo como vice-prefeito Frauzo Ruiz Sanches (2021/2024). A 
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presidência da Câmara Municipal é ocupada pela vereadora Daniela Branco de 

Rosa (2021/2022). 

É popularmente considerada a "Capital Nacional do Bordado", e atrai 

milhares de visitantes para suas diversas lojas. Muitos vão até a cidade para 

comprar artigos de cama, mesa e banho. A indústria e o comércio de bordados são 

os grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico local nos últimos anos 

(IBITINGA, 2021). 

Os recursos naturais são abundantes, com área de rara beleza, sendo 

banhada pelos rios Tietê, Jacaré-Pepira, Jacaré-Guaçu, São Lourenço, São João e 

Ribeirão dos Porcos. Assim, o município se destaca também em seu sistema fluvial. 

 

 

Figura 2 – Localização de Ibitinga no Estado de São Paulo. 

Fonte: Prefeitura de Ibitinga, 2021. 

 

As principais rodovias de acesso ao município são: a SP 331 que a leste se 

conecta com a SP 310 (Rodovia Washington Luis) no município de Araraquara, 

distante 77 quilômetros de Ibitinga, e continua em direção noroeste ao município 

vizinho de Borborema; a SP 317 que faz ligação com o município de Itápolis, 

localizado a norte de Ibitinga, e faz entroncamento com a SP 333; a SP 304 que 

conecta o município com Itaju, localizado a sul do município; e a SP 321 que faz 
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conexão com o município de Iacanga e seguindo em direção sul da rodovia chega-

se ao município de Bauru, aproximadamente a uma distância de 90 quilômetros.  

A cidade conta com um Terminal Rodoviário onde atuam 4 companhias de 

transporte. Também possui uma pista de pouso para aeronaves de pequeno porte. 

O aeroporto de grande porte mais próximo é o Aeroporto Leite Lopes em 

Ribeirão Preto/SP e o aeroporto regional mais próximo é o Aeroporto Bauru-

Arealva.  

Pela cidade passam cincos rios: Tietê, Jacaré Guaçú, Jacaré Pepira, São 

Lourenço e Ribeirão dos Porcos. 

 

 

Figura 3 – Imagem de Ibitinga por satélite 

Fonte: Google Earth. 2021. 

 

3.1 – Resumo histórico 

A história do município de Ibitinga se confunde com a de muitos outros 

municípios paulistas na segunda metade do século XIX, tendo se formado através 

do processo migratório em busca de terras para ocupação agrícola. 

Os registros históricos (IBITINGA, 2021) contam que uma família mineira de 

sobrenome Landim foi a primeira a se estabelecer em 1842 na região da confluência 
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dos córregos Saltinho e São Joaquim, local onde distribuíram seus descendentes 

para promoção do cultivo da agricultura e pecuária. 

Na distribuição das terras, Miguel Pereira Landim ficou responsável pela 

Fazenda Água Quente, compreendida por uma área de terras entre o Córrego São 

Joaquim e o Córrego Água Quente.  

Neste espaço, o movimento econômico e demográfico possibilitou, por volta 

de 1860, a formação do povoado da "Capela da Água Quente" ou "Vila do Senhor 

Bom Jesus de Ibitinga". A origem do nome Ibitinga é tupi-guarani: "ibi" - terra e 

"tinga" - branca. 

No dia 3 de outubro de 1870, Miguel Pereira Landim e sua esposa Ana 

Custódio de Jesus realizaram a doação formal à Mitra Diocesana do patrimônio 

onde se oficializou a Vila de Ibitinga (SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS, 2021).  

A partir deste momento, foi questão de tempo para que em 4 de julho de 

1890 Ibitinga tivesse sua emancipação político-administrativa promulgada por meio 

da Lei Estadual nº66/1890.  

Com uma economia baseada na agricultura e no comércio local, o município 

cresceu ano a ano chegando a uma população de 21.970 habitantes no ano de 1940 

(IBITINGA, 2021). 

Foi nesta época que a produção têxtil ibitinguense começou a se destacar na 

região. Uma atividade econômica, liderada por mulheres empreendedoras, que viria 

a se transformar na vocação reconhecida nacionalmente do município.  
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capacidade de criação de belas peças de bordado.  

Uma delas foi Dioguina Martins Sampaio Pires. Nascida em Vila Real, capital 

de Trás dos Montes, em Portugal, Dona Dioguina se estabeleceu na cidade, onde 

casou-se e teve seis filhos (IBITINGA,2021). 

Para melhorar as condições de vida da família, ela adquiriu uma máquina de 

bordar, onde produzia vestidos de noivas, roupinhas para bebês, dentre outros 

produtos bordados. 
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Com o a evolução dos negócios, a empreendedora precisou contratar outras 

mulheres para lhe auxiliar, que mais tarde disseminariam a sua arte e arriscariam 

seus próprios negócios.  

O local, conhecido como o "Salão de Dona Dioguina", tornou-se famoso. Esse 

processo de difusão e expansão da atividade fez com que antes mesmo da década 

de 50, Ibitinga já fosse conhecida como um ótimo lugar para que as noivas 

preparassem seus enxovais. 

Desde 1974, Ibitinga realiza sua Feira do Bordado, um evento considerado 

um dos maiores e mais tradicionais eventos de exposição para cama, mesa e banho 

do Brasil, que atrai milhares de pessoas ao município todos os anos (G1, 2021). 

3.2 – Contexto econômico local 

Apesar de o município se destacar como Capital dos Bordados e Enxovais, 

Ibitinga possui uma atividade econômica diversificada entre os setores: industrial, 

comercial, agropecuário, de construção civil e de serviços.   

Seus dados econômicos apontam uma atividade local de bons resultados. 

Com um Produto Interno Bruto (PIB) mensurado no ano de 2018 no valor de R$ 

1.523.757,35, produzindo uma medida per capita de R$ 25.630,47 (IBGE,2018). 

Figura 4 – Ibitinga no ranking de PIB per capita. 

Fonte: IBGE Cidades. Acesso em 24/11/2018. 



 

23 
 

 

O município aparece com uma classificação elevada (0,747) no Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM, 2010).  

A cidade possui 17.992 pessoas economicamente ocupadas, o que 

representa 30% de sua população.  

A média salarial mensal dos trabalhadores formais é de 1,7 salários-mínimos 

e 25,8% dos ibitinguenses tem rendimento nominal mensal per capita de até ½ 

(meio) salário mínimo (IBGE, 2019). 

A cidade possui 8.829 empresas formalizadas (RFB, 2020) e 17.034 

empregos formais registrados pelo Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED, 2021). 

Dentro deste montante de empresas formalizadas, destacam-se em maior 

número as classificadas como MEIs, ou sejam, Microempreendedores Individuais. 

Elas somam 3.627 pessoas jurídicas nesta modalidade de regime tributário, o que 

representa 41% do total institucionalizado no território local. 

 

Figura 5 – Ibitinga no ranking de pessoal ocupado. 

Fonte: IBGE Cidades. Acesso em 24/11/2018. 

A tabela abaixo aponta o número de empresas formalizadas no município em 

comparação aos dados do país e do estado de São Paulo, bem como a classificação 

destas por regime tributário. 
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CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS POR 

REGIME TRIBUTÁRIO EM IBITINGA/SP 

Empresas 
2020 

Brasil São Paulo Ibitinga 

MEI (Microempreendedores 

Individuais) 
9.795.497 (51%) 2.665.319 (45%) 3.627 (41%) 

ME (Microempreendedores) 6.586.163 (34%) 1.855.126 (32%) 2.562 (29%) 

EPP (Empresas de Pequeno 

Porte) 
895.792 (5%) 318.516 (5%) 269 (3%) 

Demais 1.934.076 (10%) 1.065.731 (18%) 2.371 (27%) 

TOTAL 19.209.508 5.884.688 8.829 

Quadro 1 – Empresas formalizadas em Ibitinga classificadas por regimes tributários. 

Fonte: Sebrae/SP, dados atualizados em 11/03/2020. 

 

Já no que diz respeito ao tipo de atividade econômica desenvolvida por cada 

empresa, o próximo quadro demonstra que o município de Ibitinga se destaca por 

possuir um percentual de “comércios” superior ao de “serviços”, o que destoa dos 

dados nacional e estadual paulista. 

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS POR 

ATIVIDADE ECONÔMICA EM IBITINGA/SP 

Tipo de atividade 
2020 

Brasil São Paulo Ibitinga 

Comércio 6.607.963 (34%) 1.630.512 (28%) 2.609 (29%) 

Serviços 8.631.587 (45%) 2.785.108 (47%) 2.228 (25%) 

Agropecuária 697.323 (4%) 607.072 (10%) 2.028 (23%) 

Industria 1.906.658 (10%) 482.264 (8%) 1.537 (18%) 

Construção Civil 1.366.010 (7%) 379.733 (7%) 427 (5%) 

TOTAL 19.209.508 5.884.688 8.829 

Quadro 2 – Empresas formalizadas em Ibitinga classificadas por atividade econômica. 

Fonte: Sebrae/SP, dados atualizados em 11/03/2020. 
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Essa simples comparação demonstra a relevância do comércio local para 

constituição da vida econômica e social ibitinguense.  

Porém qual a vinculação deste resultado à vocação turística do município 

enquanto Capital dos Bordados e dos Enxovais? 

A pesquisa sobre quais os ramos de atividade econômica são desenvolvidos 

por essas empresas nos ajuda responder essa pergunta.  

Veja a tabela abaixo com os ramos que se destacam por possuírem mais de 

200 empresas com a mesma classificação no município de Ibitinga. 

 

Figura 6 – Principais ramos de atividades econômicas em Ibitinga 

Fonte: Sebrae/SP, dados atualizados em 11/03/2020. 

O primeiro número, o de empresas classificadas pela “Fabricação de 

artefatos têxteis para uso doméstico”, 969, já aponta a importância da vocação 

instituída ao município.  

Só ele já representa mais de 63% de todas as empresas classificadas como 

indústrias ibitinguenses (1.537).  

Na mesma direção, a soma das empresas denominadas como “Comércio 

varejista de artigos de cama, mesa e banho”, 604, e “Comércio varejista de artigos 

do vestuário e acessórios”, 392, ambas classificações responsáveis pela venda dos 

produtos de bordados e enxovais, confirmam a proeminência econômica desta 

propensão da cidade na geração de renda junto a população local. 
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 4 - A Vocação turística de Ibitinga 
 

Uma vez analisados os dados apresentados sobre as empresas ibitinguenses 

e suas tipificações, agora faz-se necessário conhecer de forma mais profunda os 

dados referentes ao potencial turístico do município no que se refere a política de 

desenvolvimento local, foco deste trabalho. 

Município declarado Estância Turística paulista pela Lei Complementar 

Estadual n° 8.199, de 24 de dezembro de 1992, Ibitinga possui atividades turísticas 

ambientais, de aventura, rurais, culturais, históricas, religiosas e comerciais. 

Através do documento “Levantamento de Dados e Diagnóstico” elaborado 

para as discussões de elaboração do Plano Diretor Participativo do Município de 

Ibitinga (Lei Complementar nº 213/2021), é possível conhecer detalhadamente os 

itens de inventariança turística do município. 

O documento é claro e objetivo na apresentação de cada elemento de 

potencial turístico, motivo pelo qual transcrevemos em muitos momentos suas 

descrições ao longo deste capítulo. 

Ele ratifica o entendimento de que a atividade turística de maior destaque na 

localidade é a produção de bordado e enxovais, classificando a cidade como um 

polo do turismo comercial. 

Adentrando agora no principal atrativo turístico da cidade e, assim, 

numa das grandes fontes de receita dos seus moradores, Ibitinga 

configura-se como a “Capital Nacional do Bordado”. 

Ao longo dos anos, a produção do bordado na Estância Turística de 

Ibitinga consolidou uma cadeia produtiva que engloba cerca de 

2.200 estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, 

responsáveis por aproximadamente 40 mil empregos diretos e 

indiretos. A cidade pode até ser considerada um shopping a céu 

aberto, pois em suas ruas centrais encontra-se o ‘Centro 

Comercial’, composto por mais de 1.200 lojas que comercializam 

produtos têxteis. Estas, junto com as fábricas e outros pontos de 

venda, formam um total de mais de 2.800 estabelecimentos 

produtores e comercializadores de bordados. 



 

27 
 

 

 

Nesse contexto, para fomentar e divulgar a atividade, todos os anos 

são realizados eventos específicos sobre os bordados em Ibitinga, 

os quais são a Feira do Artesanato e a Feira do Bordado. 

LEITE (2009) destaca um importante salto para o bordado no ano 

de 1973, nesse ano a Singer montou uma escola de bordado e 

ensinou, de forma gratuita, a atividade do bordado. No ano seguinte 

aconteceu a I Feira do Bordado de Ibitinga e contou com um grande 

sucesso, os expositores ficaram sem estoque, até então a atividade 

ainda era marcada predominantemente pela mão de obra feminina. 

Após o sucesso da feira, a mão de obra masculina começa a 

ingressar na atividade do bordado, campanhas foram realizadas 

para o ingresso dos homens na atividade (com o apoio da Prefeitura, 

Banco do Brasil e da Rádio Local). Em 1978 a feira já tinha 

conhecimento nacional e de um total de 40 mil habitantes do 

município, mais de 50% deles estava envolvido com a atividade do 

bordado. (IBITINGA, 2019, p.135) 

Só no que diz respeito a produção de bordado, a Estância Turística de Ibitinga 

consolidou uma cadeia produtiva que engloba cerca de 2.200 estabelecimentos 

comerciais, industriais e de serviços, responsáveis por 40% do total de postos de 

trabalho no município (IBITINGA, 2021). 

A cidade pode até ser considerada um shopping a céu aberto, pois em suas 

ruas centrais encontra-se o ‘Centro Comercial’, composto por mais de 1.200 lojas 

que comercializam produtos têxteis.   

Nesse contexto, para fomentar e divulgar a atividade, todos os anos são 

realizados eventos específicos sobre os bordados em Ibitinga, os quais são a Feira 

do Artesanato e a Feira do Bordado. 
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INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL 

PARA O TURISMO EM IBITINGA/SP 

Hotéis 7 

Leitos 619 

Restaurantes 22 

Farmácias 9 

Hospitais 4 

Rodoviárias 1 

Empresas de ônibus 4 

Lojas de bordados 92 

Bancas de bordados artesanais 596 

Agências de Viagem 5 

Quadro 3 – Infraestrutura disponível para o Turismo em Ibitinga 

Fonte: Levantamento de Dados e Diagnóstico, Prefeitura de Ibitinga, 2019. 

 

4.1 - Feira do Artesanato 
 

Já há 25 anos Ibitinga oferece aos seus visitantes uma “Feira de Artesanato” 

que acontece todos os sábados das 04 horas às 13 horas. São 626 bancas, com os 

mais diversos artigos em bordados artesanais, concentrados em três ruas ao redor 

da Igreja Matriz.  

Na Feira do Artesanato são comercializados produtos artesanais, como 

almofadas, panos de prato, fronhas, tapetes e outros produtos congêneres. 

Também são ofertadas opções de frutas, legumes, verduras, vassouras, flores, 

meios de alimentação como pasteis, lanches e outros. 

A Feira do Artesanato é gratuita, porém os artesãos precisam estar 

cadastrados na prefeitura e produzir seu material pelos meios reconhecidamente 

artesanais.  Muitos deles já são microempreendedores individuais (MEI), fazendo 

assim parte do mercado formal de trabalho. 

A Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga, através do Decreto n. 

5.333/2021, regulamentou o comércio de ambulantes na Feira de Artesanato, 

organizando os requisitos para cadastramento e participação no atrativo turístico. 
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Figura 7 – Feira do Artesanato de Ibitinga 

Fonte: Site oficial da Prefeitura de Ibitinga, 2021. 

 

4.2 - Feira do Bordado 
 

A idealizadora da feira do bordado foi a senhora Juliana Zapata Camas, 

Presidente de Honra da “Primeira Feira do Bordado de Ibitinga”, que ocorreu no 

ano de 1974. Este evento aconteceu por dois dias, em um sábado e um domingo, 

contando com um grande sucesso.  

A partir da segunda edição da “Feira do Bordado de Ibitinga”, o evento 

passou a ser realizado durante uma semana inteira, contando com shows diários 

para entretenimento do público local.   

A cidade começou então, a se transformar e as lojas foram se multiplicando, 

embora o bordado continuasse totalmente artesanal.  

A importância da Feira foi crescendo e o evento passou a ser prioridade do 

poder público municipal, sendo que, em 2003, foi construído um local próprio para 

a sua realização, o “Pavilhão Permanente de Exposições Dr. Licínio Hilmar de 

Oliveira Arantes”. 

Sendo organizada todos os anos pela prefeitura, a Feira acontece sempre na 

primeira quinzena de julho, já fazendo parte do calendário turístico da cidade e do 

Estado de São Paulo. Com uma história de crescimento e sucesso, este ano o 

evento chegará a sua 48ª edição.   
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A “Feira do Bordado de Ibitinga” é um evento onde os empresários do setor 

apresentam aos consumidores em geral, as novidades bordadas no segmento de 

cama, mesa, banho, cozinha, decoração, bebê e moda noiva. 

Durante os dez dias do evento, a movimentação financeira gira em torno de 

10 milhões de reais, com mais de 170 expositores distribuídos em 25 mil metros 

quadrados de área. São 12 shows principais e mais de 15 shows de abertura, com 

um público visitante de 200 mil pessoas, oriundas de todas as regiões do país. 

 

Figura 8 – 46ª Feira do Bordado de Ibitinga 

Fonte: Site oficial da Prefeitura de Ibitinga, 2019. 

 

4.3 - Demais atrativos turísticos 
 

Engana-se quem acha que Ibitinga tem somente a vocação de fabricação de 

bordados e enxovais como item relevante em seu inventário turístico. 

No que diz respeito ao turismo ambiental e de aventura, os rios Tietê, Jacaré-

Guaçu, Jacaré-Pepira, Ribeirão dos Porcos e São Lourenço são roteiros 

interessantes aos que procuram contato com a natureza e atividades de adrenalina. 

O Rio Tietê nasce na cidade Salesópolis/SP (a 96 km da capital paulista), na 

serra do Mar, a 1.120 metros de altitude. Possui uma extensão de 1.100 km e banha 

62 municípios, até desaguar no Rio Paraná, no município de Itapura, na divisa com 

o estado do Mato Grosso do Sul. 
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Em Ibitinga, este rio comporta a Usina Hidrelétrica da cidade que, situada à 

jusante da barragem de Bariri e à montante da barragem de Promissão, entre os 

municípios de Ibitinga e Iacanga, tem capacidade de produzir 131,4 Kw de energia, 

num reservatório de 114 km² de extensão e uma barragem com 1.519, 75 metros 

de comprimento. 

Tendo iniciado sua operação em de 24 de abril de 1969, a hidrelétrica integra 

a importante Hidrovia Tietê-Paraná através de sua eclusa, contribuindo para o 

transporte de toneladas de cana de açúcar, madeira, calcário, soja e outros 

produtos, permitindo também o tráfego de embarcações de turismo e esporte-

recreio, como já mencionado. 

O Rio Jacaré-Guaçu nasce na confluência do Ribeirão Feijão com o rio do 

Lobo logo abaixo da barragem da Represa do Broa na divisa dos municípios de 

Itirapina com São Carlos, atravessando os municípios de Itirapina, São Carlos, 

Ribeirão Bonito, Araraquara, Gavião Peixoto e Nova Europa para desaguar na 

margem direita do rio Tietê, dentro do município de Ibitinga. 

Já o Rio Jacaré-Pepira nasce na divisa entre as cidades de Brotas e São 

Pedro, na Serra de Itaqueri a uma altitude de 960 metros, com um percurso de 174 

km, desembocando no Rio Tietê, também em Ibitinga, com uma altitude aproximada 

de 400 metros. 

As várzeas destes dois rios integram a Área de Proteção Ambiental – APA de 

Ibitinga, criada pela Lei Estadual nº 5.536, de 20 de janeiro de 1987, com o objetivo 

de proteger as áreas alagadas denominadas popularmente como “Pantaninho” 

(várzea do rio Jacaré- Pepira) e “Varjão” (várzea do rio Jacaré- Guaçu).  

Nestas regiões, as quais integram o chamado “Pantanal Paulista”, ocorrem 

importantes remanescentes de vegetação em estágio avançado de regeneração e 

a fauna a ela associada, como: tamanduá mirim, veado campeiro, lobo guará, onça 

parda, além de diversas espécies de aves e peixes, algumas delas ameaçadas de 

extinção. 

O Ribeirão dos Porcos é formado por vários ribeirões, mas tem como 

principal afluente o Rio São Lourenço. Ele está localizado no extremo oeste da APA 
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Ibitinga fazendo divisas com os municípios e Borborema e Tabatinga. Tem sua foz 

no Rio Tietê abaixo da Usina Hidrelétrica de Ibitinga. 

O Ribeirão dos Porcos possui uma mata ciliar bastante preservada, 

abrigando muitos animais como a anta, quatis, macacos pregos e uma infinidade de 

pássaros. Além disso, nele também se encontram corredeiras onde pode-se 

praticar o boia-cross (segmento do turismo de aventura). 

Sobre o turismo de caráter rural o local de destaque é a Fazenda Voltinha. 

Adquirida por volta de 1900, a fazenda começou sua produção de café em 

1940, desde o plantio até seu beneficiamento, contando com o trabalho de 

imigrantes italianos. Atualmente, as principais atividades desenvolvidas na fazenda 

estão relacionadas à plantação de cana de açúcar, à pecuária, e ao turismo.  

Dentre os principais atrativos turísticos estão: a Trilha do Macaco 

(ecoturismo); o passeio de boia-cross no Rio São Lourenço, contando com três 

percursos diferentes (turismo de aventura e ecoturismo); o passeio pelo terreiro do 

café e contato com os animais (turismo rural); e a visitação a casa sede que conta 

com um minimuseu, onde estão expostos objetos do início do século XX. 

No que diz respeito ao turismo histórico-cultural podem ser citados a Matriz 

do Senhor Bom Jesus, a Biblioteca Municipal, a Escola Professor Ângelo Martino, o 

Museu Duílio Galli, e a Praça Rui Barbosa, os quais estão detalhados a seguir. 

A Matriz do Senhor Bom Jesus, construída em 1911, está localizada na região 

central da cidade. É nela que se encontra a cripta do menino Nelsinho Santana. 

Nelsinho Santana, um jovem Ibitinguense nascido em 31 de julho de 1955, 

era o terceiro filho do casal João Joaquim Santana e Ocrécia Santana, que aos 9 

anos, na véspera de Natal, faleceu na Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, 

após ter amputado o braço esquerdo.  

O menino foi enterrado como indigente na cidade de Araraquara pois seus 

pais não tinham condições financeiras para fazer um funeral.  

A ele são atribuídos milagres, como o que ocorreu no ano de 2007 quando o 

menino Vitor da Silva Leitão, de um ano de idade, que sofria de uma doença 

chamada Macroencefalia (crescimento anormal do crânio), foi curado em 

Brasília/DF sem explicação médica. 
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No ano de 2011 seu corpo foi exumado, e seus restos mortais foram 

colocados em duas caixas e transladados para a Paroquia Senhor Bom Jesus em 

Ibitinga, onde seus restos mortais foram depositados em uma cripta construída 

dentro da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. 

No ano de 2019 ele foi declarado como “Venerável” pelo Papa Francisco e 

seu processo de Beatificação e Canonização está em processo no Vaticano 

(WIKIPEDIA, 2021). 

A Biblioteca Municipal “Iracema Casemiro Amorim” foi construída no estilo 

da arte renascentista e foi projetada pelo arquiteto Rosalbino Tucci, com a 

inauguração em 9 de fevereiro de 1930. A princípio, a construção não abrigava uma 

biblioteca, mas sim a primeira agência bancária da cidade, o Banco Melhoramentos 

de Ibitinga. 

Em 11 de Junho de 1941, o Banco Melhoramento de Ibitinga foi vendido ao 

Banco Mercantil de São Paulo, que manteve suas operações até a data de 16 de 

maio de 2003, quando foi adquirido pelo Banco Bradesco S/A.  

O Prédio ficou vazio até 2006, ano de sua reinauguração como a Biblioteca 

Municipal Professora Iracema Casemiro Amorim, sendo tombada como Patrimônio 

Histórico pelo CONDEPHAT. 

A Escola Estadual “Prof. Ângelo Martino”, que era anteriormente conhecida 

como Grupo Escolar de Ibitinga, foi instalada em 1914. Sua atual denominação 

homenageia seu primeiro diretor, Professor Ângelo Martino.  

Esta é uma das integrantes de um conjunto de 126 escolas públicas 

construídas pelo Governo do Estado de São Paulo entre 1890 e 1930 que 

compartilham significados cultural, histórico e arquitetônico.  

Quanto ao prédio, trata-se de uma técnica construtiva simples, consolidando 

o uso de alvenaria de tijolos e por uma linguagem estilística que simplificou os 

atributos da tradição clássica acadêmica.  

Em 1998, ele recebeu uma ampla reforma, tendo retornado a sua planta 

original, e em 2002, o órgão Condephaat deliberou e aprovou o tombamento do 

prédio, sob a categoria Educação e Pesquisa. 
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Existente desde 29 de junho de 1984, o Museu “Duílio Galli” conta com um 

cervo de 130 obras, composto por pinturas a óleo, gravuras, desenhos, serigrafias, 

esculturas acadêmicas, impressionistas, primitivas etc. Obras de artistas de renome 

integram o acervo: Tarsila do Amaral, Alfredo Volpe, Vinícius Pradella e Aldemir 

Martins, entre outros. 

Ainda na seleção de atrativos turísticos histórico-culturais, a Praça Rui 

Barbosa chama atenção de seus visitantes e está localizada na região central da 

cidade, em frente à Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. 

A Via Sacra, o Corpus Christi e o Caminho da Fé são produtos turísticos de 

interesse religioso. 

A Via Sacra é um evento cultural encenado pelo “Grupo de Teatro Bom 

Jesus”, formado por uma equipe com mais de 200 atores. Dividida em 15 atos, a 

encenação relata os últimos momentos de Jesus Cristo na Terra, do julgamento à 

morte, e por fim, à ressurreição.  O evento tem como público principal os moradores 

da cidade, além de visitantes das cidades vizinhas. 

O Corpus Christi é um evento religioso organizado pela Paróquia do Senhor 

Bom Jesus, com apoio da Prefeitura Municipal, que consiste em enfeitar com 

bordado algumas ruas do centro da cidade, formando um corredor por onde o padre 

caminha segurando o ostensório e uma procissão de fiéis vai atrás rezando. 

 

Figura 9 – Corpus Christi pelas ruas de Ibitinga 

Fonte: Site oficial da Prefeitura de Ibitinga, 2019. 



 

35 
 

São 10 quarteirões enfeitados, com bordados produzidos em Ibitinga, e, após 

a procissão, os bordados são vendidos, sendo a renda gerada revertida para a 

Associação do Senhor Bom Jesus. 

O Caminho da Fé é uma rota turística religiosa criada para dar apoio aos 

peregrinos que seguem rumo ao Santuário Nacional de Aparecida, oferecendo-lhes 

a infraestrutura necessária nos mais de 1.000 Km de rota. 

O Caminho da Fé foi inaugurado em 11 de fevereiro de 2003, na cidade de 

Águas da Prata/SP. Desde então, mais cidades foram sendo incorporadas ao trajeto, 

o qual conta hoje com 40 cidades as quais recebem todos os anos peregrinos 

oriundos de todas as regiões do Brasil e de diferentes partes do mundo, propiciando 

integração cultural e contribuindo para desenvolvimento econômico e social da 

região. 

A partir de dezembro de 2018, Ibitinga passou ser umas destas cidades. 

Apesar do destaque ao turismo comercial dos produtos têxteis (bordados e 

enxovais), todos esses elementos apresentados colaboram com a caracterização 

do município como Estância Turística. São componentes que incrementam o 

interesse dos turistas que visitam Ibitinga. 

5 - Comitê Nossa Ibitinga: Capital Nacional dos Bordados e 

dos Enxovais 
 

Diante do exposto, percebe-se o grande potencial de desenvolvimento 

econômico do município de Ibitinga, por meio da potencialização de sua vocação 

turística como Capital dos Bordados e Enxovais. 

É por isso que neste capítulo apresento a proposta do “Comitê Nossa Ibitinga: 

Capital Nacional dos Bordados e dos Enxovais”, onde através da constituição de um 

comitê de governança e da adoção de um plano de ações que tenha por objetivo a 

certificação da identidade local com a sua competência na fabricação de produtos 

têxteis, o município impulsione sua atividade econômica firmando-se como 

importante destino turístico no Estado de São Paulo. 

 O postulado da presente proposta é o de que a participação dos atores 

sociais envolvidos na caracterização do município como Capital dos Bordados e dos 
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Enxovais, ou seja, os empresários produtores e comerciantes destes itens, bem 

como os representantes de outros meios econômicos que são positivamente 

impactados com o aumento da presença de turistas e vendas no segmento, 

estrutura uma política endógena de desenvolvimento, que não se limita a um 

período governamental, nem muito menos depende somente da vontade política 

dos responsáveis pela gestão municipal, mas sim é praticada cotidianamente por 

toda a sociedade civil. 

Um importante ator do desenvolvimento econômico local são as 

micro e pequenas empresas. Estas podem desempenhar um papel 

importante e acionar um processo de desenvolvimento endógeno a 

partir do momento em que elas se organizem em redes e, além 

disso, que essas redes estejam articuladas com outras 

intermediárias de coordenação que, juntas, representam o 

ambiente institucional de um território ou região. Quanto maior o 

grau de coesão das redes (sociais e econômicas, formais e 

informais) entre as formas intermediárias de coordenação, que se 

manifestam essencialmente no plano territorial, maior é o estique de 

capital social deste território e maiores serão as chances de sua 

estratégia de reação autônoma, redirecionar, a seu favor, as forças 

que emanam da pressão heterônoma. A elaboração de uma 

estratégia territorial de reação autônoma deve contar com a 

participação de todas as representações institucionais envolvidas 

(poder público local, empresas e sociedade civil).” (MULS, 2008) 

Com o envolvimento e a adesão destes atores, atuando em rede com os 

membros da administração pública, a proposta pretende apresentar um desenho 

da formação do comitê de governança e, em seguida, as ações que deverão ser 

perseguidas para certificação do município como Capital Nacional dos Bordados e 

dos Enxovais. 

Tal titulação não só envaidece e aglutina a população ibitinguense a favor 

deste segmento econômico, mas principalmente amplia a exposição da cidade 

como destino turístico paulista diferenciado e o valor agregado nos produtos e 

serviços a serem oferecidos aos turistas. 

É através deste aumento na mensuração econômica de cada peça de 

bordado ou enxoval, que todo o ciclo de atendimento ao turista também é 

beneficiado, com consequente maior geração de emprego, renda e tributos. 
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5.1 – Comitê de governança 

 

Uma cidade ser conhecida por produzir de forma qualificada determinado 

produto ou serviço, ou ainda por possuir recursos e patrimônios culturais e 

ambientais únicos, é um predicado que potencializa a atividade turística como ação 

de desenvolvimento econômico local. 

Neste sentido, muitos territórios procuram a identificação de sua vocação 

como estratégia de fortalecimento de sua posição competitiva como polo atrativo 

de visitantes e assim promover-se como um destino cativante. 

Algumas destas cidades não tem dificuldades para identificar sua identidade 

vocacional e acabam por manifestar sua aptidão de maneira não intencional. Isso 

porque geralmente o processo histórico destas localidades somatiza fatores que 

permitam a identificação do espaço com determinada competência. Esse é o caso 

de Ibitinga. 

Quando falamos que essa identificação se consolidou através de um 

processo histórico, estamos automaticamente afirmando também o protagonismo 

dos atores sociais locais na consecução dos fatos que construíram tal autenticação. 

Por isso, ser imperativo reconhecer a relevância da sociedade civil enquanto 

partícipe do desenvolvimento local neste processo. 

No caso específico do município em estudo, para confirmar essa participação 

ativa da sociedade podemos promover uma simples reflexão: foi alguma decisão 

governamental que permitiu que ao longo dos últimos 80 anos Ibitinga fosse 

identificada vocacionalmente por sua produção têxtil em bordados e enxovais? 

A resposta aponta a quem pertence o mérito desta vocação: os 

empreendedores e trabalhadores ibitinguenses. 

Assim sendo, nada mais natural e adequado do que o poder público 

municipal instituir mecanismos de governança para participação dos agentes 

econômicos e sociais interessados na formulação de políticas públicas que 

influenciem o ambiente de negócios e a promoção turística. 

Como já dito anteriormente neste trabalho, a democratização das decisões 

que envolvam o desenvolvimento local contribui com a qualidade da atuação 
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governamental, a responsabilização de um número maior de atores sociais e a 

transparência na gestão da esfera pública. 

Assim, o conceito de governança não está mais limitado à condução 

do setor público, mas também ao governo, regulação e condução 

da sociedade por meio de instituições e atores sociais. Há vários 

atores sociais envolvidos para realizar as tarefas da governança 

local, criando relações verticais e horizontais, tendo vários atores no 

comando, cada um em sua área. A concepção de governança 

utilizada neste trabalho se pauta em um projeto político 

democratizante e participativo, pelo qual a sociedade civil e as 

empresas são vistas como fundamentais para a consolidação da 

democracia, demandando uma gestão compartilhada das políticas 

públicas, diferentemente da concepção neoliberal, que traz que a 

participação da sociedade civil se dá somente quando o Estado 

transfere a estes uma parcela de responsabilidade, onde a 

governança pode ser entendida como processos decorrentes da 

relação entre governo e sociedade civil na consecução de objetivos 

públicos, sendo caracterizada por padrões que emergem em um 

determinado sistema político-social como o resultado de 

intervenções doa atores envolvidos e interessados, criando uma 

estrutura resultante da interação de uma multiplicidade de atores 

governamentais, sociais e políticos capazes de se influenciarem, 

rendo como propósito melhor lidar com problemas e oportunidades 

presentes nas sociedades modernas por meio da criação de 

políticas públicas. (ZAMBANINI, 2006, p.92). 

Neste sentido, a formatação de um comitê de governança é um passo 

fundamental para estruturação da política de desenvolvimento local com foco na 

potencialização do turismo comercial em Ibitinga. 

O comitê de governança é um órgão com participação de membros da 

administração pública e representantes da sociedade civil que tem por objetivo 

auxiliar a gestão governamental na implementação e na manutenção de políticas, 

processos, estruturas e mecanismos adequados à área de sua atuação. 

O órgão aqui proposto será o Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos 

Bordados e dos Enxovais”, que se constitui em órgão local responsável pela 

conjugação de esforços entre o poder público e a sociedade civil, de caráter 

consultivo, para o assessoramento do poder público municipal em questões 

referentes ao desenvolvimento econômico e turístico de Ibitinga. 
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Caberá a ele auxiliar e assessorar o governo municipal na formulação de 

políticas e ações que estruturem o município como destino turístico paulista, 

aumentando o número de turistas e negócios na cidade. 

Para isso, seus membros deverão incentivar e promover iniciativas que 

busquem implementar medidas no segmento de desenvolvimento econômico e 

turismo no município, promover e acompanhar a implementação destas medidas, 

estabelecer um planejamento estratégico com objetivos, indicadores, iniciativas e 

metas, e representar a sociedade civil no processo de tomada de decisão sobre o 

tema junto ao poder público. 

O Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos Bordados e dos Enxovais” 

será composto por um total de 19 (dezenove) membros, sendo: o prefeito(a) 

municipal; 9 (nove) representantes das empresas produtoras ou comerciantes de 

produtos têxteis (bordados ou enxovais); 2 (dois) representantes da Secretaria de 

Turismo, Comércio e Indústria; 1 (um) representantes da Secretaria de Obras; 1 

(um) representante da Secretaria de Governo; 1 (um) representante da Secretaria 

de Assuntos Jurídicos; 1 (um) representante da Secretaria de Comunicação; 1 (um) 

representante da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia; 1 (um) 

representante da Associação Comercial e Industrial de Ibitinga; e 1 (um) 

representante do SINDICOBI - Sindicato Das Indústrias e Comércio de Bordados de 

Ibitinga. 

O Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos Bordados e dos Enxovais” 

deverá ser criado por lei municipal, proposta pela autoria do Poder Executivo. Tal 

formalização garantirá sua manutenção enquanto política permanente de 

desenvolvimento local, independente da alteração da chefia no governo municipal 

através dos processos legais e eleitorais.  

O Anexo I ao presente trabalho propõe uma minuta de lei a ser encaminhada 

para apreciação e deliberação do Poder Legislativo. 

Outra questão relevante a ser tratada é a necessidade de que os 9 (nove) 

representantes das empresas produtoras ou comerciantes de produtos têxteis 

(bordados ou enxovais) devam ser escolhidos pelos empreendedores locais através 

de processo eleitoral próprio.  
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Tal ação garante que os participantes do órgão de governança possuam 

legitimidade e representatividade junto ao segmento, além de também contribuir 

com a responsabilização dos participantes ao longo do exercício de representação. 

O processo eletivo induz a prática do accountability, devendo os eleitos prestarem 

contas a seus representados. 

O Anexo II ao presente trabalho propõe uma minuta de decreto 

regulamentador do processo eleitoral para preenchimento das vagas de 

representantes das empresas produtoras ou comerciantes de produtos têxteis 

(bordados ou enxovais). 

Para melhor organização do comitê proposto, e com o objetivo de identificar 

aos turistas os espaços com maior concentração de atrativos turísticos dentro de 

Ibitinga, faz-se necessário a delimitação de um circuito geográfico. 

Esse circuito, aqui denominado de “Circuito dos Bordados e dos Enxovais” 

será compreendido pelas regiões com interesse turístico de negócios na 

comercialização de bordados, enxovais e congêneres em Ibitinga. 

Ele deverá ser discutido e elaborado de forma participativa pelo Comitê 

Nossa Ibitinga, o que já garantirá adesão e pertencimento dos participantes a essa 

organização territorial. 

Após a delimitação deste circuito, o Chefe do Executivo Municipal editará 

decreto com a definição do perímetro urbano, área e os logradouros públicos 

integrantes do Circuito dos Bordados e dos Enxovais. 

Também é importante que o Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos 

Bordados e dos Enxovais” possua um regimento interno que organize seu 

funcionamento. O Anexo III do presente trabalho propõe uma minuta de regimento 

interno a ser apreciada pelos membros do comitê após sua constituição. 

Depois de constituído, o órgão deverá definir um plano de ação para atingir 

seus objetivos. Na continuidade desta proposta, apresento duas ações que deverão 

ser perseguidas com o objetivo de fortalecimento estratégico de Ibitinga com sua 

identificação vocacional. 
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Primeiramente a conquista do título oficial de “Capital Nacional dos Bordados 

e dos Enxovais” através de lei federal aprovada pelo Congresso Nacional e 

sancionada pela Presidência da República. 

E após essa ação, a certificação de Indicação Geográfica, na modalidade de 

indicação de procedência, através do INPI – Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial, que garante as características originárias ao processo produtivo dos 

produtos têxteis ibitinguenses, conferindo a estes produtos valor agregado e 

tradição cultural. 

Ambas as ações garantem mais do que a conquista dos seus objetivos 

definidos, mas também contribuem para o fortalecimento de vínculos entre os 

membros do comitê de governança e a sociedade civil. Trabalham a concepção de 

um projeto de desenvolvimento local que ultrapassa a geração de emprego, renda 

e tributos e efetiva a promoção do sentimento de orgulho na população ibitinguense, 

força motriz para uma transformação socioeconômica local. 

 

5.2 – Título oficial de “Capital Nacional dos Bordados e dos 

Enxovais” 
 

Vários municípios ostentam em suas ações de publicidade títulos onde se 

autonomeiam como “capitais nacionais”. Essas designações são feitas com o 

objetivo de demonstrar que a localidade se sobressai excepcionalmente, em âmbito 

nacional no exercício de atividade de natureza cultural ou esportiva; na realização 

de determinada atividade econômica; por sediar evento de relevância cultural, 

esportiva, científica ou social; por ter sido palco de acontecimento histórico de 

excepcional relevância; ou ainda por possuir peculiar característica geográfica 

(Câmara dos Deputados, 2016). 

A maior parte destas “capitais nacionais” são produto de um reconhecimento 

popular local e não contam com uma certificação governamental que realmente 

reconheça e garanta valor a denominação. 

A oficialização desta qualificação somente ocorre quando o Congresso 

Nacional aprova uma lei que outorga tal titularidade a determinada cidade. Esse 
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processo que pode iniciar-se na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, pela 

proposição de um congressista, é longo e burocrático. 

Para sua obtenção, a cidade interessada precisa comprovar que sua futura 

titulação atende a critérios de interesse público, verdade, regularidade, e o mais 

importante, obter apoio político dentro do Legislativo nacional para tramitação e 

aprovação do projeto. 

A concessão de um título de “Capital Nacional” a um determinado município 

é uma ação de grande relevância institucional que permite destaque, até mesmo 

internacional, a localidade no que diz respeito ao objeto motivador da titulação. Ela 

impulsiona a chamada “mídia espontânea” pelos órgãos de imprensa e gera um 

ciclo virtuoso de publicidade que promove o turismo e o desenvolvimento 

econômico. 

É neste contexto que Ibitinga deve avançar na conquista do título de “Capital 

Nacional dos Bordados e dos Enxovais”: alavancar seu turismo, a recepção de um 

número ainda maior de turistas compradores de seus produtos e assim estimular o 

desenvolvimento econômico local. 

Em duas oportunidades deputados federais propuseram iniciativas que, se 

aprovadas, confeririam a cidade objeto de nosso estudo essa designação. 

5.2.1 – A primeira tentativa: o PL 6558/2016 

A primeira tentativa ocorreu em 24 de novembro de 2016 através de um 

projeto de lei de autoria do deputado federal Sinval Malheiros (PTN/SP), o PL 

6558/2016. 

Em sua justificativa anexa ao projeto de lei, o parlamentar procurou 

sensibilizar os demais congressistas sobre a relevância da concessão do título de 

“Capital Nacional dos Bordados e dos Enxovais” ao município: 

A  indústria  e  o  comércio  de  bordados  no  município  são 

reconhecidos  por  serem  os  grandes  responsáveis  pelo  

desenvolvimento econômico  de  Ibitinga,  gerando  emprego  e  

valorizando  o  trabalho  da  família ibitinguense,  fomentando  o  

turismo  comercial  e  conquistando  o  mercado internacional. 

 Ibitinga  é  um  dos  maiores  centros  comercial  e  industrial na  

fabricação  de  artigos  para  enxoval,  cama,  mesa,  banho  e  
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cortinas  de  toda  a América  do  Sul  e  recebe  diariamente  

dezenas  de  ônibus  de  turistas  e compradores  de  todo  o  país.  

O Estado  está  investindo  na  qualificação  dos trabalhadores  

locais,  com  vistas  ao  aumento  da  produtividade  e  redução  de 

custos,  e  para  isso  já  foi  instalado  de  forma  inédita  no  

município,  através  do Centro  Paula  Souza  e  das  Etecs,  os  

cursos  de  Gestão  de  Produção  de Enxovais e  Decoração  e  

Desenho  de  Produtos de  Enxovais e  Decoração.  

Vale  ressaltar  ainda  que,  desde  1974,  a  cidade  é  sede da  

"Feira  de  Bordado".  São  cerca  de  200  empresas  que  exibem  

e comercializam  roupas  e  peças  de  bordados  para  mais  de  

200  mil  pessoas, todos  os  anos.   

Além  desse  importante  evento,  a  cidade  produz  e  comercializa 

milhões  de  peças  de  bordados  e  enxovais  que  abastecem  o  

país  e  muitos outros  países. Conferir  a  Ibitinga  o  título  de  

“Capital  Nacional  dos Bordados  e  dos  Enxovais”  significa  muito  

mais  que  prestar  uma  homenagem simbólica.    

Representa,  acima  de  tudo,  estabelecer  uma  referência oficial  

a  um  município  que  se  destaca  no  difícil  segmento  da  produção  

têxtil, que  sofre  com  concorrências  acirradas  e  muitas  vezes  

injustas  de  fabricantes do  exterior.   

Significa  incentivar  e  promover  a  produção  nacional,  criar  novas 

oportunidades  de  emprego  e  renda,  com  o  fomento  do  turismo  

comercial. (MALHEIROS, 2016) 

Para sua aprovação final, a iniciativa deve percorrer uma longa jornada 

legislativa. Primeiramente a Comissão de Cultura (CCULT) e a Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados devem 

relatar a matéria em caráter conclusivo, segundo o Regimento Interno da Casa de 

Leis.  

Depois de aprovados os pareceres de ambas, o PL 6558/2016 deveria ser 

encaminhado ao Senado Federal, onde também seria apreciado pelas comissões 

pertinentes e aprovado em deliberação simbólica do plenário. 

O PL 6558/2016 conseguiu êxito somente em parte desta tramitação. 

Após o protocolo junto ao plenário da Câmara dos Deputados, em 15 de 

dezembro de 2016 a Mesa Diretora o encaminhou para apreciação da Comissão de 

Cultura. Nesta, o deputado federal Evandro Gussi (PV/SP) foi designado relator em 

29 de março de 2017. 
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Mesmo decorrido o prazo de emendas ao projeto dentro da CCULT, em 11 

de abril, o relator somente apresentou seu parecer favorável a proposição nove 

meses depois em 23 de novembro do mesmo ano. O parecer foi aprovado por 

unanimidade na reunião deliberativa da Comissão de Cultura do dia 29 do mesmo 

mês. 

Com isso, no dia seguinte a aprovação o processo foi encaminhado e 

recebido para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Neste órgão 

permaneceu inerte até o dia 23 de maio de 2018 quando foi designado como relator 

da matéria o deputado federal Antônio Bulhões (PRB/SP). 

Novamente vencido o prazo de emendas pelos membros da comissão em 06 

de junho de 2018, o parecer pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 

legislativa foi apresentado dois meses depois, em 21 de agosto. 

Este parecer não chegou ser apreciado pela comissão. Em 31 de janeiro de 

2019, data final da Legislatura (2015/2019), a Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados determinou que o PL 6558/2016 fosse arquivado nos termos do Artigo 

105 de seu Regimento Interno, sem chegar se quer ao término de sua tramitação 

na primeira casa legislativa. 

Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições 

que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da 

Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que 

abram crédito suplementar, com pareceres ousem eles, salvo as: 

I – com pareceres favoráveis de todas as Comissões; 

II – já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno; 

III – que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias; 

IV – de iniciativa popular; 

V – de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da 

República. 

Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante 

requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos primeiros cento e 

oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura 

subsequente, retomando a tramitação desde o estágio em que se 

encontrava. (REGIMENTO INTERNO, CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2019) 
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5.2.2 – A segunda tentativa: o PL 1448/2019 

O segundo projeto de lei com objetivo de conceder o título de “Capital 

Nacional dos Bordados e dos Enxovais” ao município de Ibitinga, o PL 1448/2019, 

é de autoria do deputado federal Geninho Zuliani (DEM/SP) e foi protocolado junto 

ao Legislativo federal em 13 de março de 2019, após o arquivamento da primeira 

proposta. 

Para se tornar lei federal e atingir seu objetivo, a proposição precisa superar 

todos as mesmas fases do PL 6558/2016. 

Esta iniciativa foi encaminhada a CCULT em 03 de abril de 2019 e teve a 

designação da deputada federal Luizianne Lins (PT/CE) como relatora no dia 09 do 

mesmo mês e ano. 

Vencido o prazo de emendas ao projeto, a relatora devolveu o processo sem 

manifestação a comissão em 27 de maio de 2019. 

Uma vez não tendo sido elaborado o parecer, nem favorável, nem contrário, 

o presidente da Comissão de Cultura estabeleceu um novo relator para a 

proposição em 04 de junho de 2019: o deputado federal Paulo Teixeira (PT/SP). 

Em 22 de outubro de 2019 um novo projeto de lei foi protocolado na Câmara 

dos Deputados com objetivo semelhante ao do que homenageia Ibitinga. O 

deputado federal Fabio Reis (MDB/SE) propõe o PL 5356/2019 que pretende 

conceder o título de “Capital Nacional do Bordado” ao município de Tobias 

Barreto/SE. 

Por conta da semelhança, a Mesa Diretora determina o apensamento das 

matérias e sua tramitação conjunta na CCULT. 

Vence o mandato do deputado Paulo Teixeira (PT/SP) como membro do 

órgão de cultura da Câmara Federal, em 11 de março de 2021 sem que este tenha 

elaborado parecer sobre a matéria. 

Com a posse dos novos membros da CCULT para o biênio 2021/2022, um 

novo relator é designado em 1º de julho de 2021, desta vez o deputado federal 

Alexandre Padilha (PT/SP). 
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Até a data de conclusão do presente trabalho o PL 1448/2019 não teve mais 

nenhum avanço ou alteração, aguardando parecer do relator e deliberação da 

comissão para prosseguir sua tramitação. 

5.2.3 – Um plano de ação para conquista do título 

Conforme já demonstrado na primeira tentativa de obtenção do título de 

Capital Nacional dos Bordados e dos Enxovais através do PL 6558/2016, os projetos 

de lei de autoria de deputados sem deliberação por parte das comissões e do 

plenário da Câmara dos Deputados são arquivados sumariamente, exceto nas 

exceções previstas no artigo 105 do Regimento Interno do órgão. 

O PL 1448/2019 já tramita a mais de dois anos junto ao Congresso Nacional, 

e apesar do prazo decorrido, pouco evoluiu dentro do processo legislativo. 

Os parlamentares federais priorizam pautas vinculadas aos interesses de 

suas bases políticas e partidárias, muitas vezes abandonando temas que não são 

convenientes a seus projetos eleitorais. 

Quando um parlamentar propõe uma legislação que concede a um município 

um título como o que é tratado no presente trabalho, ele vislumbra o 

reconhecimento da vocação local deste, mas também o retorno político eleitoral que 

essa proposta lhe concederá na cidade beneficiada. 

Assim, os demais congressistas que eventualmente tenham que se dedicar 

pela aprovação desta matéria não vislumbram o mesmo retorno eleitoral, uma vez 

que quem consagrará a conquista será o autor da propositura. 

Neste raciocínio, faz-se necessária uma força tarefa política suprapartidária 

que sensibilize todos os parlamentares envolvidos em cada instância do processo 

legislativo sobre a necessidade de aprovação do PL 1448/2019. 

A obtenção de um título de relevância nacional, que beneficia de forma direta 

o município por sua exposição e vocação turística, deve ser um propósito para 

envolvimento de todas as lideranças políticas locais. 

A exemplo, neste momento o PL 1448/2019 está inerte na CCULT 

aguardando parecer do relator deputado federal Alexandre Padilha (PT/SP).  
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Para mais ágil andamento, lideranças ibitinguenses que possuam contato e 

diálogo com esse parlamentar, provavelmente as filiadas ao Partido dos 

Trabalhadores no município, devem ser mobilizadas a agirem no sentido de solicitar 

sua atenção a proposta e mais rápida tramitação. 

Essa “pressão” induzirá o deputado atender o pedido na expectativa de ser 

reconhecido por esse grupo, ou seja, os filiados do PT em Ibitinga, como um 

parlamentar que colaborou com a pauta do município, possivelmente revertendo 

apoio político a sua disputa no próximo processo eleitoral. 

Essa força tarefa deve ser organizada e mantida com o objetivo de 

sensibilizar todos os parlamentares envolvidos na tramitação desta propositura 

pelas Comissões de Cultura, primeiramente, e de Constituição, Justiça e Cidadania, 

em segundo momento, e em seguida os do Senado Federal. 

Outra questão importante é que se observa na apreciação do PL 1448/2019 

um cenário menos favorável em virtude da existência de proposta concorrente que 

pretende objetivo semelhante, o título de Capital Nacional dos Bordados, para o 

município de Tobias Barreto/SE. 

Porém, as lideranças ibitinguenses organizadas deverão recorrer a 

justificativa de que a análise da tradição e o contexto histórico do desenvolvimento 

da atividade têxtil recorrente aos dois territórios favorece o município de Ibitinga. 

Enquanto a própria justificativa do projeto que pretende homenagear o 

município sergipano (PL5356/2019) cita que a atividade produtiva do bordado lá 

iniciou-se na década de 70, em Ibitinga na mesma época já era realizada a Feira do 

Bordado e a tradição já existia desde os anos 40. 

 Esse trabalho de acompanhamento, controle e efetiva mobilização dos 

congressistas nacionais por parte do Comitê “Nossa Ibitinga Ibitinga – Capital 

Nacional dos Bordados e dos Enxovais” e pelas lideranças locais deve acelerar a 

tramitação e possível aprovação do projeto de lei que outorga ao município o título 

de “Capital Nacional dos Bordados e dos Enxovais”. 

 Apenas com o objetivo de organizar as etapas que deverão ser superadas 

pela força tarefa junto ao Congresso Nacional, apresento um cronograma de 

execução de ações e os prazos máximos em que cada uma das etapas deverão ser 
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concluídas com o objetivo de não ocorrer o arquivamento sumário, previsto pelo 

artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, no término da presente 

Legislatura (2019/2023). 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – CONQUISTA DO TÍTULO  

CAPITAL NACIONAL DOS BORDADOS E DOS ENXOVAIS 

 2022 2023 

Janeiro a 

Março 

Abril a 

Junho 

Julho a 

Setembro 

Outubro a 

Dezembro 

Janeiro a 

Fevereiro 

Março 

Mobilização 

de 

lideranças 

      

Aprovação 

na CCULT 

da Câmara 

dos 

Deputados 

      

Aprovação 

na CCJC da 

Câmara dos 

Deputados 

      

Aprovação 

em CCJC do 

Senado 

Federal 

      

Aprovação 

no Plenário 

do Senado 

Federal 

      

Sanção e 

promulgação 

presidencial 

      

 

 É importante ressaltar que projetos de lei que pretendem conceder títulos a 

municípios possuem “caráter terminativo” junto as comissões da Câmara dos 

Deputados (REGIMENTO INTERNO), estando dispensada a deliberação pelos 

deputados no plenário da Casa de Leis. 
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 Neste sentido, após a aprovação na Comissão de Cultura (CCULT) e na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados, 

o projeto vai diretamente para deliberação do Senado Federal. 

 No Senado, somente a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

(CCJC) aprecia a matéria. Em seguida, o projeto é encaminhado para o plenário da 

Casa Maior para discussão e votação de todos os senadores. 

 Sendo aprovado, o projeto é transformado em “autógrafo” do Poder 

Legislativo nacional e encaminhado para sanção e promulgação da Presidência da 

República. 

5.3 – Indicação de Geográfica 

 

Mais do que simplesmente a notoriedade que algumas regiões e municípios 

desfrutam em virtude da fama de seus serviços ou produtos, o processo produtivo 

de cada território carrega consigo um conjunto de valores, tradições e requisitos de 

qualidade que agregam valor econômico e cultural a suas produções. 

Neste sentido, com o objetivo de assegurar diferenciação a cada localidade 

e garantir que características específicas a um produto e serviço são originalmente 

vinculadas a um determinado território, foi criada a certificação de Indicação 

Geográfica (IG). 

Muito comuns na Europa desde o século passado, onde são responsáveis 

pelo desenvolvimento de cidades e regiões que investiram em produtos e serviços 

baseados em suas características histórico-culturais e naturais, atribuídas pela 

organização e identificação de seus atores locais, as Indicações Geográficas 

somente passaram a ser requisitadas no Brasil no início dos anos 2000 (DULLIUS, 

2009). 

A exemplo disso, o “Vale dos Vinhedos” foi a primeira indicação geográfica 

brasileira em 19 de novembro de 2002.  

Articulada pela Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos 

Vinhedos (Aprovale), a proteção da IG trouxe aos produtores de vinhos da região 

da Serra Gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul, a preservação das características 

tradicionais de sua produção, a valorização das propriedades, o estímulo à melhoria 
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de qualidade, o aumento da autoestima e o crescimento do enoturismo. (VALE DOS 

VINHEDOS, 2021). 

Ou seja, o uso de uma Indicação Geográfica é mais que um modo de proteger 

e de garantir a originalidade de produtos e de serviços, é principalmente uma 

estratégia de desenvolvimento territorial. Ela é fruto de um processo de governança 

que envolve e articula os atores locais pela proteção e valorização de sua vocação. 

As articulações entre território, identidade, cultura e mercado 

permitem, também, a interpretação de um espaço geográfico, 

permeado por uma identidade construída socialmente, formando 

laços de proximidade e interdependência, possibilitando imprimir 

aspectos de qualidade e vantagens aos produtos e serviços locais, 

conferindo-lhes maior competitividade e, portanto, estabelecendo 

formas de acesso aos mercados. Da mesma forma, pode-se 

visualizar novas habilidade e capacidades dos atores locais, como 

formas de aproveitamento dos recursos disponíveis, significando 

um processo de desenvolvimento de caráter endógeno. O 

desenvolvimento das potencialidades territoriais pode ser 

explorado economicamente, na maioria das vezes, através de 

produtos ou serviços genéricos sem a produção de características 

identitárias com especificidades locais. Entretanto, existem 

estratégias de desenvolvimento territoriais voltadas para o 

fortalecimento dos recursos específicos disponíveis com base na 

organização de ações voltadas para a promoção das qualidades 

construídas (adquiridas) ou mesmo intrínsecas do território. As 

características peculiares de um território podem ser materiais ou 

imateriais, possibilitando ambas as ações de desenvolvimento 

mediante estratégias de diferenciação. Há, dessa forma, a 

possibilidade de associar a construção social de um território a 

estratégias de valorização de produtos locais, com base na política 

de diferenciação, caso haja potenciais ativos, materiais ou 

imateriais, que expressem a originalidade local. (DULLIUS, 2009) 

Uma vez conferida, a IG é capaz de atribuir identidade própria, reputação e 

valor intrínseco a um produto ou serviço que acabam os distinguindo dos demais 

disponíveis no mercado que tenham natureza semelhante. 

No Brasil, o INPI – Instituto Nacional da Produção Industrial é o responsável 

pelo processo de análise, certificação e registro dos pedidos de Indicação 

Geográfica. São duas as suas modalidades: indicação de procedência e 

denominação de origem. 
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A indicação de procedência é uma IG que se refere ao nome do lugar que 

passou a ser conhecido por fabricar, produzir ou extrair determinado produto ou 

por prestar um serviço. Então, não está relacionada com fatores locais que integram 

características humanas, fisiográficas ou geológicas. Apenas a fama da cidade ou 

região como grande produtora é considerada para confirmação da notoriedade. 

Já a denominação de origem é a modalidade de IG referente ao nome do 

local, que passou a designar serviços ou produtos, cujas características ou 

qualidades podem ser atribuídas a sua origem geográfica. Sendo assim, as 

qualidades e características são exclusivas e próprias dos produtos que reúnem 

fatores humanos e naturais encontrados naquele meio. 

Para identificação da indicação, comumente designa-se um selo, uma marca, 

uma representação gráfica ou figurativa que identificará os produtos e serviços 

reconhecidos pela IG. 

Diante do fato que o reconhecimento da Indicação Geográfica representa 

uma importante estratégia para o desenvolvimento cultural e, claro, socioeconômico 

do território beneficiado, uma das metas do Comitê “Nossa Ibitinga – Capital 

Nacional dos Bordados e dos Enxovais” deve ser a elaboração do processo de 

registro da Indicação Geográfica de bordados ao município. 

 
Figura 10 – Vantagens da Indicação Geográfica 

Fonte: CEPEA/USP, 2016. 

Essa certificação permitirá que os bordados produzidos em Ibitinga sejam 

reconhecidos pela autenticidade da produção e, também, pelas peculiaridades 

ligadas de sua história e tradição, estabelecendo o direito reservado aos produtores 
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oriundos na cidade.  Além de agregar valor ao produto na sua comercialização, 

refletindo aumento não somente no preço de cada produto que for certificado, mas 

principalmente na sua margem de lucro. 

Essa ação favorecerá de maneira direta a expansão de mercado dos 

produtos ibitinguenses, a geração de renda no local e a preservação das tradições 

vinculadas a seu processo produtivo.  

5.3.1 –  Indicação de Procedência Geográfica: Bordados de Ibitinga 

O processo de registro de Indicação de Procedência Geográfica é complexo 

e burocrático, motivo pelo qual mais uma vez a parceria entre poder público e 

empresariado local se faz necessárias. 

Como já dito anteriormente, o INPI é o órgão responsável pela análise e 

concessão do registro das IG em nosso país. O processo de solicitação é regido 

pela Instrução Normativa nº 095/2018, de autoria do próprio instituto, que 

estabelece condições para o registro das Indicações Geográficas. 

Somente uma entidade não governamental que represente o setor produtivo 

vinculado a IG pode solicitar o registro segundo o ato regulamentador. Deste ponto 

destaca-se a participação essencial do SINDICOBI - Sindicato Das Indústrias e 

Comércio de Bordados de Ibitinga na governança do Comitê Nossa Ibitinga. Ele 

deverá ser o detentor da titularidade da IG. 

O requerente deve preencher um formulário do INPI e um dossiê, com 

inúmeros documentos e certidões, a fim de comprovar a vinculação com o 

ambiente, a notoriedade, o regulamento de uso, a delimitação geográfica e a 

existência de uma estrutura de controle.  

Uma das etapas mais importantes para aprovação do requerimento é a 

formação de um conselho regulador da IG, órgão subordinado ao SINDCOBI que 

deverá ser o responsável pela análise, deliberação e fiscalização das concessões 

de uso do futuro selo a cada uma das empresas que solicitarem. 

Antes de tudo, o processo passa pelo exame formal e pela publicação na RPI 

(Revista da Propriedade Industrial). Ao fazer isso, abre-se um prazo de 60 dias para 

a oposição de terceiros.  
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A qualquer momento o INPI pode solicitar a reapresentação ou 

complementação de documentos.  

Em seguida, depois de cumpridas as exigências e os prazos, o Instituto 

defere ou indefere o pedido de registro de Indicação Geográfica. 

Diante da complexidade do compendio documental a ser apresentado, com 

base na Instrução Normativa INPI nº 095/2018, a fim de organizar o trabalho a ser 

desempenhado pelo Comitê Nossa Ibitinga, apresento um checklist dos 

documentos necessários para o depósito do pedido de Indicação Geográfica dos 

Bordados de Ibitinga junto ao instituto federal: 

1 - Ofício destinado a Coordenação de Indicações Geográficas assinado pelo 

Presidente do SINDICOBI; 

2 - Índice Geral (Incluindo logotipo); 

3 – Requerimento Padrão do INPI de Solicitação de Indicação de 

Procedência; 

4 – Comprovante de Pagamento da Retribuição Correspondente – INPI; 

5 – Cartão CNPJ do SINDICOBI - Sindicato Das Indústrias e Comércio de 

Bordados de Ibitinga; 

6 – Ata de Fundação, lista das Empresas Associadas, (Estatuto, Regimento 

Interno, Ata da última eleição com lista dos membros da diretoria (cópia do RG e 

CPF) e certidão de registro do SINDICOBI em cartório competente; 

7 – Regulamento de Uso do Nome Geográfico, de Produção, Registros para 

Controle da Produção; 

Importante destacar que no estatuto da entidade deverá ser incluído um 

artigo sobre o Conselho Regulador da Indicação Geográfica, como sendo um órgão 

social da entidade, bem como sua composição, deveres e obrigações. No 

regulamento deve haver um artigo com a delimitação da Área de Produção; 

8 - Anexar mapa da área delimitada do município de Ibitinga; 

9 – Etiqueta Figurativa da Indicação de Procedência; 

No logotipo não pode haver o nome “Bordados” apenas a imagem fazendo 

alusão ao produto. No logotipo deve haver o nome de Ibitinga e escrito Indicação 

de Procedência, como se fosse um “Selo de qualidade”; 
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Também deve haver um Manual de Identidade Visual contendo: 

apresentação, variação da marca, tipologia, cores sólidas/fundos, estudo cromático, 

estudo de redução, formas de aplicação, tons de cinza e P&B, aplicações incorretas, 

diagrama construtivo, aplicações em (cartões de visita, papel timbrado, envelopes, 

adesivos, CDS, camiseta, pastas, dentre outros); 

Neste item, sugiro que a governança organize um concurso de projetos 

gráficos com o objetivo de desenvolver a etiqueta figurativa de indicação de 

procedência geográfica. A participação da sociedade civil trabalha o orgulho e a 

consciência da população na relevância dos bordados para o desenvolvimento do 

município de Ibitinga; 

10 – Instrumento Oficial de Delimitação da Área Geográfica; 

Deverá ser feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado 

de São Paulo, como sendo este o órgão competente para certificação da 

delimitação; 

11 – Documentos que comprovem que as empresas estão inseridas e 

produzindo na área delimitada; 

Neste item, também deverá ser enviada a relação de indústrias relacionadas 

a bordados no município contendo endereço e CNPJ. Os artesãos formalizados, ou 

ainda associados, devem ser incluídos nesta relação; 

12 – Elementos que comprovem a existências de uma estrutura de controle 

sobre os produtores que tenham o direito ao uso exclusivo da indicação de 

Procedência (Nome da indicação), bem como sobre o produto distinguido como a 

Indicação de Procedência; 

É importante verificar o que consta no estatuto do SINDICOBI e se há a 

possibilidade de inclusão de um artigo referente a estrutura de controle para 

concessão do selo de indicação geográfica; 

13 – Declaração da Prefeitura Municipal sobre a importância da Indicação 

Geográfica para o Município/Região/Estado/País; 

14 – Elementos que comprovem que Ibitinga tornou-se conhecida como 

Indicação de Procedência em Bordados. 
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Entre os outros itens relevantes para composição destes elementos, deverão 

ser incluídos os seguintes documentos públicos: 

- Eventual formalização de título de Capital Nacional dos Bordados e dos 

Enxovais; 

- Plano Diretor de Turismo e seus itens com foco no turismo de negócios; 

- História sobre a tradição de produção de bordados em Ibitinga (Referências 

em livros, jornais antigos e outras mídias); 

- Lei de designação de Ibitinga como Estância Turística do Estado de São 

Paulo; 

- Formalização do Comitê Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos Bordados e 

dos Enxovais; e 

- Delimitação geográfica do Circuito da Capital Nacional dos Bordados e dos 

Enxovais. 

O importante é que, assim como já foi afirmado anteriormente, a certificação 

dos Bordados de Ibitinga enquanto Indicação Geográfica de Procedência consolida 

a produção têxtil de bordados e enxovais do município como padrão qualidade e 

tradição. 

As Indicações Geográficas, como sinal de qualidade, podem 

agregar valor, diferenciar e qualificar a produção e gerar 

desenvolvimento, conferindo originalidade à produção brasileira e 

fortalecendo a competitividade no mercado externo e interno 

através dos produtos da agricultura familiar, que possuem fortes 

vínculos com o território de origem e com as tradições e modos de 

fazer diferenciados. Atenta-se, dessa forma, para as reais condições 

de ampliar consideravelmente a quantidade de Indicações 

Geográficas no Brasil, podendo repercutir relevâncias sócio-

econômicas similares às existentes nos países europeus. (DULLIUS, 

2009, p. 123) 

Ter a chancela de um instituto público reconhecido por seu compromisso com 

a qualidade e o respeito as normas, como é o caso do INPI, contribui para que os 

compradores dos produtos originários de Ibitinga reconheçam em cada peça um 

valor agregado construído pela cultura e pelo caráter vocacional da cidade que tem 

contribuído com o processo de desenvolvimento local já há quase 80 anos. 
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Esse valor, abstrato em virtude de sua origem sociocultural, é diretamente 

percebido de forma econômica na comercialização dos bordados e enxovais e, 

indiretamente, na geração de emprego e renda junto à comunidade.  

A tabela abaixo apresenta um cronograma de execução das atividades que 

cooperaram com a conquista da Indicação Geográfica “Bordados de Ibitinga”. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

BORDADOS DE IBITINGA 

 2022 2023 

Janeiro 

a 

Março 

Abril 

a 

Junho 

Julho Agosto a 

Dezembro 

Janeiro Fevereiro 

a Julho 

Agosto 

Organização do 

grupo técnico 

junto ao 

SINDICOBI 

       

Organização dos 

documentos e 

dados a serem 

registrados junto 

ao INPI 

       

Alteração do 

Estatuto do 

SINDICOBI e 

inclusão do 

órgão regulador 

       

Concurso 

popular para 

escolha do Selo 

de Indicação 

Geográfica 

       

Depósito do 

requerimento 

com 

documentos 

junto ao INPI 

       

Análise do INPI        

Atendimento a 

eventuais 
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questionamentos 

do INPI  

Nova análise do 

INPI 

       

Publicação da 

Indicação 

Geográfica 

“Bordados de 

Ibitinga” 

       

 

6 – Considerações finais 
 

 O presente trabalho apresenta Ibitinga como uma cidade com forte potencial 

para o desenvolvimento da atividade turística. Seus números referentes aos 

estabelecimentos e empregos vinculados ao setor vocacional, demonstram mais do 

que uma relação de dependência socioeconômica da cidade com o processo 

produtivo de itens têxteis (bordados e artigos para enxoval), mas também uma 

oportunidade de ampliação dos valores envolvidos na procura destas mercadorias 

pelos consumidores que visitam a cidade.  

Ou seja, mais do que existir uma oferta, existe uma procura muito grande 

pelo comércio de bordados e enxovais na cidade. Se assim não fosse, ao longo das 

últimas décadas o segmento teria perdido força, e não ganho como ocorreu. 

 Considerando que vivemos um momento de valorização das especificidades 

e diferenças culturais, até mesmo em contraponto ao processo de globalização das 

últimas décadas, o consumidor, e também turista, tem procurado um contato mais 

íntimo com outras culturas, com a natureza e com os saberes de comunidades 

tradicionais.  

É neste sentido que a dimensão espacial (local/territorial) ganha destaque 

como fator imprescindível para agregação de valor não só econômico, mas 

principalmente sociocultural a uma comunidade (DULLIUS, 2009). 

A formação de um comitê de governança é o primeiro passo para 

estruturação de um projeto de desenvolvimento local que tenha por base a 

valorização da identidade espaço/territorial. 
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A cultura, expressão da conjugação de características e valores intrínsecos 

a população de um território, só se manifesta através de um processo histórico 

social onde os atores sociais mais importantes são os próprios cidadãos. 

De maneira mais objetiva, se Ibitinga tornou-se conhecida por sua produção 

de bordados e artigos para enxovais é graças as particularidades construídas 

através de heranças culturais, sociais e ambientais no processo produtivo que 

garantiram aos produtos ibitinguenses essa valorização nos últimos 80 anos. 

As novas territorialidades representam, em um espaço geográfico, 

a interação sociocultural determinada por afinidades, presentes ou 

passadas, que lhe conferem uma identidade própria. Assim, 

atualmente, tal noção tornou-se também um importante objeto das 

políticas públicas que buscam traças estratégias de 

desenvolvimento a partir de especificidades territoriais. 

... 

Como espaço de articulação de estratégias de desenvolvimento, o 

território tem sido objeto de ações tanto em nível interno, pelos 

próprios atores locais, quanto em nível externo por instituições 

governamentais e não-governamentais. Segundo Flores (2007), no 

âmbito dos territórios estão presentes diferentes representações 

sociais locais que interagem entre si e com atores externos a eles. 

E, a partir deste processo de negociação, conflito e cooperação 

entre as diferentes representações e os diferentes atores, surgem 

estratégias de desenvolvimento e arranjos institucionais que 

conformam a vida social local. A interação entre os atores sociais 

produz o saber e a cultural local, que pode lhes conferir uma 

identidade relacionada a um espaço geográfico. (DULLIUS, 2009, p. 

24) 

 Com a instituição do Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos Bordados 

e dos Enxovais” não se garante somente a participação cidadã nos processos 

decisórios que envolvem o futuro comum, mas sim a longevidade de uma política 

contínua de desenvolvimento local.  
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Isso porque em muitos municípios a alternância de agentes políticos no 

poder, por meio de eleições ou questões legais, gera a interrupção de estratégias 

de desenvolvimento local e a não consecução de resultados. 

No mesmo sentido, a proposta de viabilizar uma força tarefa para aprovação 

do Projeto de Lei nº 1488/2019 que concede a Ibitinga o título de Capital Nacional 

dos Bordados e dos Enxovais corrobora com o espírito de união social em favor do 

desenvolvimento local. 

A necessidade de mobilização multipartidária para controle do processo de 

tramitação legislativa da matéria no Congresso Nacional, bem como a publicidade 

dessa atuação colegiada dentro do município, também constrói uma cultura de 

valorização do protagonismo social sobre a gestão local. Além de que a aprovação 

de legislação federal gerará mais do que publicidade espontânea e valorização dos 

produtos ibitinguenses, mas também estimulará o orgulho da sociedade em favor 

do município. 

Mesma situação que ocorrerá na certificação dos “Bordados de Ibitinga” 

como Indicação Geográfica de Procedência pelo INPI. Uma vez reconhecida, a 

indicação somente poderá ser utilizada pelos empreendedores ibitinguenses que 

produzirem respeitando as características homogêneas a regulação da IG, o que 

prioritariamente se estabelece como uma estratégia de desenvolvimento local, mas 

concomitantemente reconhece a valorização dos atributos locais específicos 

(históricos, sociais e culturais) e constitui uma associação do conteúdo simbólico a 

cada peça.  

Essa valorização da cultura e da tradição na metodologia de elaboração dos 

bordados e artigos para enxovais em Ibitinga acaba por ser uma homenagem a sua 

população, real responsável por esse processo de caracterização. 

Com a execução destas ações através da governança, gradativamente, por 

meio de uma nova consciência política coletiva, cientes do seu poder de 

contribuição com o desenvolvimento local, esses atores sociais passam agir ao 

mesmo tempo, de forma autônoma em seu ambiente privado e em rede junto ao 

espaço público, norteados pelos objetivos estabelecidos coletivamente em sinergia 

a favor do território.  
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Assim, sedimenta-se a cultura de governança na esfera local, garantindo que 

a médio e longo prazo, com a participação da sociedade civil, promova-se uma 

política de desenvolvimento endógena, ou seja, própria e intrínseca as qualidades e 

desafios locais, garantindo maior qualidade nas decisões e melhores resultados. 

 

  



 

61 
 

7 – Referências bibliográficas 
 

BARREIROS, Manoel Francisco do Carmelo Santos. Qualidade da Governança do 

desenvolvimento local: uma análise do Semiárido Pernambucano. – Recife, 2011. 

Disponível em: <chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%

2Fwww.gov.br%2Fsudene%2Fpt-br%2Fcentrais-de-conteudo%2Fqualidade-da-

governana-do-desenvolvimento-local-uma-anlise-do-semirido-pernambucano-

pdf&clen=5926958&chunk=true> Acesso em 17 de novembro de 2021. 

CEPEA/USP. Indicação Geográfica. Revista Hortifruti. 2016. Disponível em: 

<https://www.hfbrasil.org.br/br/indicacao-geografica-ig.aspx> Acesso em 23 de 

novembro de 2021. 

DEPUTADOS, Câmara dos. Projeto de Lei nº 6558/2016. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=211

8368>. Acesso em 25 de outubro de 2021. 

DEPUTADOS, Câmara dos. Projeto de Lei nº 1488/2019. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=219

3817>. Acesso em 25 de outubro de 2021. 

DEPUTADOS, Câmara dos. Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados>. Acesso em 25 

de outubro de 2021. 

DULLIUS, Paulo Roberto. Indicações geográficas e desenvolvimento territorial: as 

experiências do Rio Grande do Sul – Dissertação (mestrado) - Universidade Federal 

de Santa Maria/RS, 2009. 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Panorama sobre o município de 

Ibitinga. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/ibitinga/panorama> 

Acesso em 24 de novembro de 2021. 



 

62 
 

IBITINGA, Prefeitura Municipal de. Plano Diretor Participativo do Município de 

Ibitinga. Disponível em: <chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%

2Fpublico.ibitinga.sp.leg.br%2Fpysc%2Fdownload_norma_pysc%3Fcod_norma%3

D6603%26texto_original%3D1&clen=32104094> Acesso em 12 de novembro de 

2021. 

IBITINGA, Prefeitura Municipal de. Levantamento de Dados e Diagnóstico. 2019. 

Disponível em: <https://www.ibitinga.sp.gov.br/planos-municipais/plano-diretor> 

Acesso em 12 de novembro de 2021. 

IBITINGA, Prefeitura de. Turismo e História de Ibitinga – Disponível em: 

<https://ibitinga.sp.gov.br/turismo/historia-do-municipio> Acesso em 25 de outubro 

de 2021. 

INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ministério da Economia. Instrução 

Normativa 095/2018. Disponível em: <chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%

2Fwww.gov.br%2Finpi%2Fpt-br%2Fbackup%2Fcentrais-de-

conteudo%2Flegislacao%2FIN0952018.pdf&clen=3019015&chunk=true> Acesso 

em 28 de outubro de 2021. 

G1. Ibitinga anuncia cancelamento da 'Feira do Bordado' por conta da pandemia de 

Covid-19 – Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/bauru-

marilia/noticia/2021/07/07/ibitinga-anuncia-cancelamento-da-feira-do-bordado-por-

conta-da-pandemia-de-covid-19.ghtml> Acesso em 25 de outubro de 2021. 

GOOGLE EARTH. Imagem de Ibitinga por satélite. Disponível em: 

<https://google.com/earth> Acesso em 25 de novembro de 2021. 

GOHN,  Maria da Glória. Conselhos Gestores e Participação Sociopolítica. São 

Paulo, Cortez Editora, 2001. (Questões de Nossa Época). 

MALHEIROS, Sinval. Projeto de lei nº 6558/2016. Câmara dos Deputados. 

Disponível em: <chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%



 

63 
 

2Fwww.camara.leg.br%2FproposicoesWeb%2Fprop_mostrarintegra%3Fcodteor%

3D1510635%26filename%3DPL%2B6558%2F2016> Acesso em 22 de outubro de 

2021. 

MONTEIRO, Edison da Silva. Governança participativa e desenvolvimento local: 

proposta de sistematização de indicadores de monitoramento da governança na 

cadeia produtiva de petróleo e gás – Estudo de caso na Baixada Santista – São 

Paulo: Universidade Paulista, 2012. 

MULS, Leonardo Marco. Desenvolvimento Local, Espaço e Território: O Conceito 

de Capital Social e a Importância da Formação de Redes entre Organismos e 

Instituições Locais. Revista EconomiA, Brasília/DF, v.9, n.1, p.1-21, 2008. 

POUILLAUDE, Antoine. Gouvernance et développement des micro-entreprises: 

Approche conceptuelle et meéthodologique. Document de travail 25, CED, 

Université Montesquieu-Bordeaux IV, Bordeaux, 1998. 

RONCONI, Luciana. (2011). Governança pública: um desafio à democracia 

Emancipação, 11(1), 1-14. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.5212/Emancipacao.v.11i1.0002> Acesso em 18 de novembro 

de 2021. 

SEBRAE/SP. Painel interativo de informação sobre municípios. Disponível em: 

<https://datasebraeindicadores.sebrae.com.br/resources/sites/data-sebrae/data-

sebrae.html#/Empresas>  Acesso em 25 de outubro de 2021. 

SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS. Sobre Ibitinga: história. Disponível em: 

<http://www.segundocartorio.com.br/sobre-ibitinga/historia> Acesso em 25 de 

outubro de 2021. 

TURISMO, Ministério do. Anuário Estatístico de Turismo de 2020. Disponível em: 

<file:///C:/Users/romul/Downloads/Anuario_Estatistico_de_Turismo_2020_-

_Ano_Base_2019_-_2ed.pdf> Acesso em 24 de novembro de 2021. 



 

64 
 

VALE DOS VINHEDOS. Nossa história -  Disponível em: 

https://www.valedosvinhedos.com.br/historia-vale-vinhedos> Acesso em 25 de 

outubro de 2021. 

ZAMBANINI, Marcos E.; BRESCIANI, Luis P.; ROBLE, Gilmara L.  E.; ROSINI, 

Alessandro M. Governança e Desenvolvimento Local: análise do município de São 

José dos Campos. Revista Metropolitana de Sustentabilidade - RMS,  São Paulo,  v.  

8,  n.  2,  p.  86-101,  Mai./Ago.,  2018 

 

  



 

65 
 

ANEXO I 

 

PROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DO COMITÊ “NOSSA IBITINGA – CAPITAL 

NACIONAL DOS BORDADOS E DOS ENXOVAIS” 

 

Cria o criado o Comitê “Nossa Ibitinga – Capital 

Nacional dos Bordados e dos Enxovais” e dá outras 

providências. 

 

Art. 1º Fica criado o Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos Bordados 

e dos Enxovais”, que se constitui em órgão local na conjugação de esforços entre 

o Poder Público e a Sociedade Civil, de caráter consultivo para o assessoramento 

da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento econômico e 

turístico do Circuito dos Bordados e dos Enxovais. 

§ 1º O Circuito dos Bordados e dos Enxovais será compreendido pela região 

com interesse turístico de negócios na comercialização de bordados, enxovais e 

congêneres em Ibitinga/SP. 

§ 2º O Chefe do Executivo Municipal editará decreto com a definição do 

perímetro urbano que delimita a área e os logradouros do Circuito dos Bordados e 

dos Enxovais. 

Art. 2º O Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos Bordados e dos 

Enxovais”, será composto por: 

I – o prefeito (a) municipal; 

II - 2 (dois) representantes da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria;  
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III - 9 (nove) representantes das empresas produtoras ou comerciantes de 

produtos têxteis (bordados ou enxovais);  

IV - 1 (um) representante da Secretaria de Obras; 

V - 1 (um) representante da Secretaria de Governo; 

VI - 1 (um) representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos; 

VII - 1 (um) representante da Secretaria de Comunicação; 

VIII - 1 (um) representante da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e 

Tecnologia; 

IX - 1 (um) representante da Associação Comercial e Industrial de Ibitinga; 

X – 1 (um) representante do SINDICOBI - Sindicato Das Indústrias e 

Comércio de Bordados de Ibitinga. 

§ 1º Os membros do referido Comitê não possuirão suplentes, devendo o 

Chefe do Executivo Municipal indicar seus substitutos quando da vacância dos 

ocupantes. 

§ 2º Os representantes das empresas das empresas produtoras ou 

comerciantes de produtos têxteis (bordados ou enxovais) deverão ser eleitos entre 

seus pares, devendo o sistema eleitoral ser regulamentado por decreto. 

§ 3º A participação dos membros do referido Comitê não será remunerada. 

Art. 3º As reuniões do Comitê serão presididas pelo Chefe do Executivo 

Municipal, ou pelo Secretário de Turismo, Comércio e Indústria quando de sua  
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ausência. 

Art. 4º O Poder Executivo Municipal deverá regulamentar a presente Lei no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 5º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Município de Ibitinga, aos __ de ________ de 202_. 

 

 

_____________________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 

 

PROJETO DE DECRETO REGULAMENTADOR DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Dispõe sobre o processo eleitoral para escolha de 

representantes das empresas produtoras ou comerciantes de 

produtos têxteis (bordados ou enxovais) do Comitê “Nossa 

Ibitinga – Capital Nacional dos Bordados e dos Enxovais” do 

Município a Estância Turística de Ibitinga e dá outras 

providências. 

 

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL da Estância Turística de Ibitinga, Estado 

de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

DECRETA:    

Art. 1º Fica instituído o processo eleitoral para preenchimento das vagas de 

representantes das empresas produtoras ou comerciantes de produtos têxteis 

(bordados ou enxovais). 

Art. 2º Poderão votar e serem votados os proprietários, sócios ou 

administradores das empresas produtoras ou comerciantes de produtos têxteis 

(bordados ou enxovais) instaladas no município de Ibitinga/SP, desde que 

legalizadas e possuidoras de todas as licenças necessárias para seu funcionamento 

junto a municipalidade.  

§1º O link para as inscrições a que se refere este artigo será disponibilizado 

no site da Prefeitura Municipal de Ibitinga/SP. 
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§2º Caberá a Secretaria de Turismo, Comércio e Industria a certificação de 

que os inscritos estão aptos a participarem deste pleito. 

 Art. 3º A listagem dos candidatos inscritos para o processo eleitoral, será 

divulgada na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Ibitinga/SP, no dia ___ de 

________ de 202_.  

Art. 4º Após a publicação da lista dos candidatos inscritos no processo 

eleitoral será aberto prazo para diligências, entre os dias __ e __ de __________ de 

202_, por meio do qual os candidatos oficiados pela Secretaria de Turismo, 

Comércio e Industria, quando houver a necessidade, poderão prestar maiores 

informações sobre a documentação enviada no momento da inscrição. 

Art. 5º Encerrado o prazo das diligências, após encaminhamentos e 

providências cabíveis, a lista de candidatos habilitados para o processo eleitoral, 

será divulgada na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Ibitinga/SP no dia __ 

de _________ de 202_ 

Art. 6º Após a divulgação da lista dos candidatos habilitados, os recursos 

para a Secretaria de Turismo, Comércio e Industria poderão ser interpostos no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, considerando 2 (dois) dias úteis, e serão 

analisados e julgados em igual período.  

Parágrafo único. A listagem final dos candidatos habilitados para 

participarem da eleição como eleitores/as e/ou candidatos/as, após a apuração dos 

recursos apresentados, será divulgada na página eletrônica da Prefeitura Municipal 

de Ibitinga/SP no dia __ de ___________ de 202_.  
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Art. 7º A eleição ocorrerá no dia ___ de _________ de 202_, das 10 horas às 

14 horas (horário de Brasília), na cidade de Ibitinga/SP, em local a ser divulgado 

posteriormente.  

Art. 8º Encerrada a votação, os presentes acompanharão a equipe da 

Secretaria de Turismo, Comércio e Industria realizar a apuração dos votos e o 

Secretário de Turismo, Comércio e Industria proclamará, imediatamente, os 

candidatos eleitos.  

Art. 9º Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

_______________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO III 

 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ NOSSA IBITINGA - 

CAPITAL NACIONAL DOS BORDADOS E DOS ENXOVAIS 

 

Art. 1º O Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos Bordados e dos 

Enxovais”, órgão local responsável pela conjugação de esforços entre o Poder 

Público e a Sociedade Civil, de caráter consultivo, para o assessoramento do poder 

público municipal em questões referentes ao desenvolvimento econômico e 

turístico de Ibitinga será regido pelo presente Regimento Interno. 

Art. 2º As reuniões do Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos 

Bordados e dos Enxovais” serão presididas pelo chefe do Poder Executivo 

municipal, ou em caso de sua ausência pelo secretário de Turismo, Comércio e 

Industria. 

Art. 3º Compete ao Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos 

Bordados e dos Enxovais”: 

I - auxiliar a Administração Municipal na implementação e na 

manutenção de políticas, processos, estruturas e mecanismos que promovam o 

desenvolvimento econômico e o turismo no município de Ibitinga/SP; 

II - incentivar e promover iniciativas que estimulem a participação da 

sociedade civil no processo de desenvolvimento local e que promovam soluções 

para melhoria do desempenho institucional na área de desenvolvimento econômico  
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e turismo; 

III - promover e acompanhar a implementação das políticas, das 

medidas, dos mecanismos e das práticas organizacionais de governança definidos 

no inciso I; 

IV - elaborar manifestação sobre os temas de sua competência; 

V - estabelecer objetivos, indicadores, iniciativas e metas em 

conformidade com as diretrizes de governança solicitadas pela Administração 

Municipal; 

VI - aprovar, monitorar e avaliar o planejamento estratégico das ações 

que pretendam gerar emprego e renda através da atividade turística local; 

VII - promover a priorização e monitorar o desempenho de projetos 

corporativos estratégicos; 

VIII - promover o aprimoramento contínuo da governança, 

principalmente no que se refere ao assessoramento da chefia do Poder Executivo 

municipal no que se refere à adequação das ações e investimentos institucionais 

que visem o desenvolvimento local através do turismo. 

Art. 4º O Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos Bordados e dos 

Enxovais” se reunirá, em caráter ordinário, mensalmente, e, em caráter 

extraordinário, sempre que convocado pelo chefe do Poder Executivo municipal ou 

pelo secretário de Turismo, Comércio e Industria. 
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§ 1º O quórum de reunião do Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional 

dos Bordados e dos Enxovais” é de metade dos membros e o quórum de aprovação 

é de maioria simples. 

§ 2º As reuniões do Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos 

Bordados e dos Enxovais”, ordinárias ou extraordinárias, serão convocadas por 

meio de mensagem encaminhada ao endereço de correio eletrônico institucional 

dos membros e demais participantes. 

§ 3º No caso de empate, o chefe do Poder Executivo municipal e, em 

sua ausência, o secretário de Turismo, Comércio e Industria terá o voto de 

qualidade. 

Art. 5º As reuniões do Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos 

Bordados e dos Enxovais” poderão ocorrer de forma presencial, híbrida ou remota, 

desde que assim definidas desde o momento da convocação de seus membros. 

Art. 6º As atas, as memórias de reunião, as certidões e as resoluções do 

Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos Bordados e dos Enxovais” serão 

publicadas no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Ibitinga/SP. 

Art. 7º O Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos Bordados e dos 

Enxovais” poderá requisitar a presença de outras autoridades ou representantes de 

entidades, desde que constituída a finalidade de subsidiar as reuniões e as 

deliberações de competência do Comitê. 

Art. 8º A participação no Comitê “Nossa Ibitinga – Capital Nacional dos 

Bordados e dos Enxovais” é considerada prestação de serviço público relevante,  
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não remunerada. 

Art. 9º. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

_______________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


