
JUSTIFICATIVAS
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por
se tratar de veiculação de chamadas para Carnaval 2010.

Fornecedor: TV Studios de Jaú S/A.

Empenho(s): 1854/2010

Valor: R$ 4.632,75

Avaré, 13 de Dezembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito

_____________________________________________________________________________________

INEDITORIAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR
ATA DA ASSEMBLÉIA – DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

LOCAL: CENTRO CULTURAL ESTER PIRES NOVAES, R. CEARÁ, 1057 - AVARÉ/SP

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dezenove horas e quinze minutos, em
segunda chamada, com a presença do Sr. Presidente, Reinaldo Severino Souto, a Secretária Executiva,
Vilma Zanluchi, e demais conselheiros e convidados, conforme lista de presença: Conselheiros: Ronaldo
Adão Guardiano, Reinaldo Severino Souto, Sandra de Fátima Teodoro, Judésio Borges, Leonardo Pires
Rípoli, Alberto Fabiano Rossi, Beatriz Araújo Moreira da Silva, Andréia de Fátima dos Santos, Frederico A.
Poles da Cunha,  Paulo  Rogério F.  dos Santos,  Cristiano C.  Resende, Ricardo Augusto Lopes,  Paulo
Henrique Ciccone, Silmara Rodrigues, Ronaldo de Sousa Vilas Boas, Vilma Zanluchi, Nair de Salles O.
Vendramini, Vera Lúcia Takeda Clemente, Aparecida Alves Koch, Jonatan Rafael de S. Mello. Convidados:
Vizuti, M. Ramos Magnoni, Maria D. J. M. Gomes, Gilberto Aparecido Gomes, Valéria César Silva, Antonio
Luiz Bortolatto Azevedo, Elizângela Paulino,  Adriana Barreto Gonçalves,  Rosane C. Perano, Vitor dos
Santos, Valdinei Muniz, Jozena B. Araújo, Sueli C. de S. Papaya, Ailton César de Souza. O Sr. Presidente
dá início à reunião, cumprimentando a todos, explica sobre a ausência do Secretário de Turismo, que está
retornando de São Paulo e talvez não chegue a tempo para esta reunião, e passa a palavra à Secretária
Executiva que cumprimenta a todos, informa que a reunião é aberta a todos e que a sociedade em geral
tem todo o direito de participar e ter a sua fala,representando suas Secretarias e Entidades. Informa que a
Ata de 26/10/2017, foi publicada no Semanário Oficial da Estância Tirística de Avaré- SP, Ano XV em 10
de  Novembro  de  2017,  Lei  037/2001-Edição  843,Vilma  Zanluchi  Secretária  Executiva  do  COMTUR
pergunta se todos viram no Semanário e se alguém quer fazer alguma colocação, se todos concordam
com o teor da Ata. Não havendo manifestações todos concordam e esta Ata fica aprovada. Em seguida faz
a leitura da pauta da reunião. Com a palavra, Reinaldo Severino Souto:-: 1) Praça Romeu Bretas, era para
ser  entregue  no  dia  25/11,  porém,  a  empresa  contratada  perdeu  o  prazo  e  foi  cobrada,  através  de
notificação, pela Secretaria de Obra. Ronaldo Guardiano: Secretário da Administração solicitou a palavra ,
“ título de esclarecimento, quando há quebra de contrato por parte da empresa que não conclui o que foi
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pactuado, o primeiro passo é dar prazo para que se pronuncie;  segundo passo: multar a empresa e
comunicar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que a empresa não mais firme contrato
com órgãos públicos Municipal, Estadual e Federal.” 2) Restaurante do Camping Municipal e Costa Azul: o
Sr.  Prefeito,JOSELIR  BENEDITO  COSTA  SILVESTRE,  juntamente  com  o  Sr.  Secretário  de
Turismo,GERALDO PEREIRA DE BARROS NETO,conseguiram reverter o prazo que se havia perdido
para dar continuidade e concluir as obras necessárias. Eu terei maiores informações amanhã, pois essa
resposta me foi passada hoje a tarde. 3) DADE: Conforme íamos deliberando as verbas, falávamos “Arena
de Eventos“, “Arenão” e “Arena Multiuso”. Fomos orientados pelo DADE para fazer retificação na Ata de
26 de Outubro, não mudamos valores, não mudamos prazos, só tivemos que deixar todas como Arena de
Eventos. Nós, que moramos em Avaré, sabemos que “Arena de Eventos“, “Arenão” e “Arena Multiuso”,
trata do mesmo local. Mas, os técnicos do DADE não entende que se trata do mesmo nome, por isso
tivemos que deixar todos como Arena de Eventos. Em seguida, Reinaldo Severino Souto faz a leitura do
conteúdo da retificação da Ata do dia 26/10/2017, como segue: Retificação da ata do dia 26 de outubro de
2017, do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, publicada no Diário Oficial do Município no dia 16
de novembro de 2017, necessária para a correção no nome do objeto aprovado de Construção da Arena
Multiuso (arenão) para Construção da Arena de Eventos no Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz
Pimentel. O Convênio nº055/2016 Revitalização do Largo do Mercado e Mercado Municipal passa a ter a
seguinte nomeação: Construção da Arena de Eventos 3ª fase no Parque de Exposições Dr. Fernando
Cruz Pimentel.    O  Convênio 010/2016 – Construção de Centro de Convenções no Parque de Exposições
Dr. Fernando Cruz Pimentel, passa a ter o seguinte objeto – Construção da Arena de Eventos 2ª fase no
Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel. Retificação da ata do dia 27 de junho de 2017, do
Conselho Municipal de Turismo, o recurso DADE 2017, passa a ter a seguinte nomeação: Construção da
Arena de Eventos 1ª fase no Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel. Lembrando que o Objeto
continua o mesmo somente está sendo ajustado o correto nome de acordo com DADE/TUR. Aprovação do
Recurso DADE/TUR para o ano de 2018, destinado a Construção da Arena de Eventos no Parque de
Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel. 4) Reinaldo Severino Souto informa que a Secretaria de Turismo
está fazendo parceria com o SEBRAE. Em seguida passa a palavra para Vitor dos Santos – SEBRAE, que
cumprimenta a todos e, em nome do Gerente Geral – Gilson, que não pode comparecer na data de hoje,
agradece a oportunidade de estar presente na reunião. Coloca o SEBRAE à disposição, pois atende o
município  há  muito  tempo,  em  parceria  com  o  Secretaria  de  Comércio  e  Indústria,  da  Associação
Comercial  e  de  todos  os  demais  parceiros.  Além  das  ações  individuais  do  SEBRAE,  através  de
consultoria,  atendimento  e  palestras,  queremos  dar  um grande  passo  com o  município  por  meio  de
projetos e ações estruturadas para um maior desenvolvimento do município. Pensando nisso, o SEBRAE
pensou em dois  projetos para o município:  um na área de artesanato e  outro  na área de turismo –
alimentação, para trabalhar com restaurantes, lanchonetes e sorveterias. Eu sempre falo que, a união e o
trabalho em conjunto, seja com o Poder Público ou com as Entidades e a sociedade, é o motivo para
trabalhar e conseguir melhorias. É muito difícil crescer estruturado sozinho, por isso o SEBRAE se coloca
a  disposição.  Pretendemos  fechar  projetos  no  primeiro  semestre,  para  a  área  de  alimentação  e,  no
segundo semestre, para a área de artesanato. O projeto de artesanato ajuda a vender mais e faturar mais,
reduzir custo, controlar estoque, vender mais utilizando as mídias sociais, formatação da empresa para
transportar por correio e assim por diante. E também orientação em como participar de uma feira e como
conseguir  representatividade para fazer uma feira maior.  O SEBRAE pode ajudar em organização de
eventos,  temos pessoas especializadas nisso.  O projeto  de  alimentação  passa  pela  parte  de  gestão
financeira, todos os controles financeiros, elaboração de ficha técnica, engenharia de cardápios, saber o
que mais ganha na rede,  controle  de estoque,  equipe motivada.  É um projeto  bem completo  para o
desenvolvimento real de uma empresa. O SEBRAE trabalha com valores subsidiados, então, para vocês
terem uma referência, o projeto de alimentação custa R$ 1.130,00 para 6 meses de capacitação. Projeto
tem 40% de  desconto,  fica  por  R$  687,00,  dividido  em 10  vezes  de  68,70.  O  projeto  completo  de
artesanato é de R$ 186,00 já com o desconto de 40%, podendo dividir o pagamento em 6 vezes. O
SEBRAE  tem  ainda  cursos  gratuitos  como:  oficina  de  fluxo  de  caixa,  atendimentos,  salgadeiro,
chocolataria, entre outros. Vou deixar o telefone, caso queiram entrar em contato: 14 – 3211.1710. O curso
sobre alimentação inicia em Fevereiro/2018. Não tem como participar do projeto depois de iniciado, depois
de fechar a turma. Tivemos uma repercussão muito boa aqui em Avaré e tenho certeza que teremos um
ambiente favorável para trabalhar muita coisa boa para o nosso município. Sueli Tuty: 
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Se não participarmos do curso de artesanato, por motivos óbvios, talvez a gente não tenha a verba para
participar.  Tem  alguma  restrição  de  outros  acordos  do  SEBRAE  para  participar?  Alguém  tem  que
participar? Da Associação, por exemplo.  Estamos com o movimento fraco,  não estamos conseguindo
vender, então fica difícil bancar esse curso. Se não participarmos, teremos alguma restrição em outros
eventos  que  o  SEBRAE  promover?  Vitor  responde:  Depende.  O  SEBRAE  sempre  trabalha  com
capacitação inclusiva. Então, sim. Algumas coisas não serão permitidas. Vou dar um exemplo claro: se
quiser participar de uma Feira do SEBRAE, a pessoa vai precisar ter participado de algum projeto e ter
tido  algum  relacionamento  com  o  SEBRAE.  O  SEBRAE  entende  que  assim,  a  pessoa  tem  mais
capacitação para estar lá. Mas, sempre estará aberto para participar de uma missão ou de um de nossos
cursos. Mesmo não tendo feito o projeto poderá participar de algum outro curso. A Feira é subsidiada pelo
SEBRAE, então, para participar é preciso fazer o projeto. É necessário, no mínimo, 20 pessoas para dar
início  ao  projeto  e  não  precisa  necessariamente  ser  todas  da  ASSOCIARTE.  Assim,  a  pessoa  irá
representar a empresa dela e não a Associação. Vitor agradece pela participação. 5) Com a palavra, Sr.
Reinaldo Severino Souto ,Presidente do COMTUR, que lê o seguinte documento: (25.13)  Venho através
deste  solicitar  a  inclusão  na  pauta  da  reunião  do  COMTUR –  Conselho  Municipal  de  Turismo  –  a
aprovação da utilização do recurso DADE/TUR 2018 destinada a construção da Arena de Eventos do
Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel.  Passo a palavra ao Sr. Ronaldo Adão Guardiano,
Secretário de Administração, que explicará um pouco mais sobre isso: Fui pego de surpresa, pois o Sr.
Secretário de Turismo está em São Paulo com o Prefeito em uma cerimônia no Palácio do Governo, para
a assinatura do Convênio do DADE. Dia 18 haverá uma reunião no COC para levar essa demanda dos
recursos DADE de 2018 e, ainda não saiu o valor correto. O Secretário da Fazenda do Governo do Estado
de São Paulo nos deus uma perspectiva de que para Avaré será em torno de três milhões e oitocentos a
quatro milhões brutos. Mas, nós temos o contingenciamento. Então, a orientação é para trabalharmos em
cima do que foi disponibilizado no ano de 2017 que é em torno de dois milhões e quinhentos a dois
milhões e oitocentos. Isso precisa constar na pauta de hoje para ser aprovado ou não, para que seja
apresentado na reunião do dia 18, no COC, onde será definido para onde irão os recursos do DADE em
2018.  6) Passado para a Palavra Livre: com a palavra Jonatan R. de Souza Melo, representante dos
estudantes de História: o que vou dizer não tem muito a ver com turismo, mas como é uma reunião da
sociedade  em  geral,  eu  quero  expor  para  vocês  o  porquê  que  eu  participo  destas  reuniões.  Nós,
estudantes de História, estamos com um projeto de fomentar o estudo de História na cidade de Avaré e
região. Vou passar alguns dados para vocês: História não é só o que aconteceu no passado. Aqui é Avaré
a História é muito fraca, estamos trabalhando internamente já há algum tempo para montar um escopo.
Mas, como historiadores, precisamos de documentos. Existem documentos da cidade, mas documentos e
fotos não devem estar em museu. Devem ficar em arquivos específicos. Aqui vai meu agradecimento a
gestão atual, porque eu já conversei com o Ronaldo, com o Zena e com o Geraldo, que estiveram sempre
dispostos a me ajudar. Quero agradecer também ao Prefeito. Com a gestão anterior era mais difícil de
conversar. Estou expondo isso para vocês porque esta é uma questão muito importante. Muitos aqui são
avareenses, nasceram aqui, a família é daqui, tem avós avareenses na família. Essas pessoas têm certa
relevância,  relevância  tem  história  de  maneira  comprometida.  Obrigada.  Reinaldo  Severino  Souto,:
Procuramos sempre atender a todos da melhor maneira possível,  porque todos os documentos têm a
mesma relevância para nós. Eu agradeço pelas palavras. Com a palavra livre Professora Suely Tuty: Em
nome da Associarte, agradeço o apoio dado ao evento pela Prefeitura, Avaré Artesanal, não foi a Avaré
Artesanal que queríamos, mas foi a possível. Esse foi o terceiro ano do evento e acho que tende só a
crescer. Então, desde já, pelo o apoio da Secretaria para que possa incluir o evento Avaré Artesanal no
calendário da cidade para que possamos melhorar a qualidade do evento.  Agradecemos a todos que
colaboraram de uma forma ou de outra e contamos com o apoio para fazermos uma Avaré Artesanal bem
melhor. Obrigada. Reinaldo Severino Souto lembra que visitaram o evento e observaram que estava tudo
muito bem organizado, que houve dedicação de todos os expositores. Suely Tuty pergunta qual a data
para dar entrada no projeto para que o evento Avaré Artesanal  seja inserido no calendário  oficial  da
cidade? Porque, conforme o Ronaldo Guardiano, Secretário de Administração, primeiro deve ser colocado
em pauta, no planejamento para entrar no orçamento. Ronaldo Guardiano responde que o projeto pode
entrar  a  qualquer  momento.  São duas vertentes:  Você pode entrar  com um pedido de apoio  para  a
prefeitura ceder espaço, locar tendas, banheiros. Ou por meio de recursos financeiros com um plano de
trabalho com autorização, através da Câmara, no mínimo com 120 dias antes do evento para que haja
tempo da tramitação normal.  Reinaldo Severino Souto pergunta se mais alguém deseja fazer uso da
palavra livre. 7) Não havendo ninguém, à manifestar coloca-se em votação a aprovação ou não do recurso
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DADATUR  para o ano de 2018 destinado a construção da Arena de Eventos no Parque de Exposições Dr
Fernando  Cruz  Pimentel.  Solicito  para  que  os  CONTRÁRIOS  se  levantem  e  que  os  que  forem
FAVORÁVEIS permaneçam sentados. Silmara Rodrigues representante da OAB interrompe o processo de
votação e pergunta se tem algum prazo para apresentar.  Reinaldo Severino Souto responde que no
momento não temos prazo. Agora é somente para a Arena de Eventos. Ronaldo Guardiano complementa
que provavelmente a  finalização da Arena de Eventos não utilizará todo o recurso,  então,  irá  sobrar
recurso para finalizar todos os outros projetos. Reinaldo complementa que o foco é terminar todas as
obras que foram iniciadas. Jonathan de Mello representante bacharel em História pergunta se há algum
projeto que mostra como a Arena de Eventos ficará? Reinaldo responde que, por se tratar de Arena de
Eventos, está sendo projetado para receber vários eventos, como: show, campeonatos de futebol de areia,
de vôlei de areia, arena de rodeio, prova de tambor. Será um projeto bem multiuso, ficará muito bom.
Então, Reinaldo retoma o votação referente a aprovação do recurso do DADETUR1para o ano de 2018,
destinado à construção da Arena de Eventos no Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel. Os
CONTRÁRIOS  se  coloquem  em  pé  e  os  FAVORÁVEIS  permaneçam  sentados,  Silmara  Rodrigues,
representante  da  OAB,  se  manifesta  contrária  pelos  mesmos  motivos  já  relatados,  entendo  que  o
Conselho deveria ter os projetos, deveria ter as planilhas. Particularmente lamento muito que o foco da
Administração seja apenas com a Arena de Eventos. Então, se puder constar o motivo,em ata , aceita em
seguida Reinaldo Severino Souto declina os votos contrários: Silmara Rodrigues representante da OAB de
Avaré,no COMTUR, Maria Aparecida Koch (Cida Koch) representante da imprensa de Avaré no COMTUR,
Paulo Ciccone Representante da AREA de Avaré e Andréia dos Santos representante do Hotel Península
de  Avaré.  Reinaldo  Severino  Souto  encerra  a  votação  informando  que:  Não  havendo  mais  ninguém
contrário, fica aprovado recurso DADE/TUR para o ano de 2018, destinado à construção da Arena de
Eventos no Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel. Reinaldo Severino Souto informa que,
primeiramente,  essa  verba  será  utilizada  na  Arena  de  Eventos,  não  sendo utilizada  totalmente,  será
direcionada para a conclusão de outros projetos. Ronaldo Adão Guardiano acrescenta que essa será a
Quarta Fase. Os recursos seriam suficientes para terminar esse projeto, mas, vamos deixar bem claro que
os projetos de gestões anteriores que estão parados serão todos concluídos. E, em sobrando recursos,
entrarão novos projetos ainda com recursos da verba DADE 2018. Como tudo é através de projeto, já
temos que pensar, nesse ano de 2018, qual projeto será utilizado na verba de 2019. Deixo esta sugestão.
Reinaldo: no início da reunião eu falei que, a respeito do Camping e do Costa Azul, estão parados, por
enquanto, devido a perda de prazo de gestões anteriores. E também foi colocado que não temos recebido
ofício nenhum de reclamação nem de nada. Então, eu, Reinaldo Severino Souto, Presidente do COMTUR,
declaro encerrada a reunião de hoje, às 20:30. Obrigada e boa noite a todos. A presente Ata será assinada
por mim, Vilma Zanluchi – Secretária Executiva e pelo Sr. Reinaldo Severino Souto, Presidente.

Avaré, 30 de novembro de 2017.

_____________________________
Reinaldo Severino Souto
Presidente - COMTUR

_____________________________
Vilma Zanluchi

Secretária Executiva - COMTUR
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