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ADMINISTRAÇÃO | Compras, Licitações e ContratosADMINISTRAÇÃO | Compras, Licitações e Contratos
PROCESSO Nº 3540/2022

EDITAL Nº 082/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 - 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA 
INSTALAÇÃO DO PROJETO CASA DA MULHER, PARA ATENDER 
AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 102270/2022 – SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – GABINETE DO SECRETÁRIO.

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o procedimento licitatório realizado na 
modalidade de Tomada de Preços nº 005/2022, do tipo 
menor preço global por empreitada, e adjudico o objeto à 
empresa: CPO Construções Ltda. EPP com valor global de R$ 
908.375,61 (novecentos e oito mil trezentos e setenta e cinco 
reais e sessenta e um centavos), autorizando a lavratura do 
respectivo Contrato.

Jarinu, 15 de dezembro de 2022

Rose Regina Novaes Mingotti 
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo

PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022

EDITAL Nº 073/2022 - PROCESSO Nº 1695/2022 - OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - TABLETS, 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE 
DO ANEXO I DESTE EDITAL.

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o procedimento licitatório realizado na 
modalidade de Pregão Presencial nº058/2022, do tipo menor 
preço por item, os objetos a empresa: TRS Suprimentos de 
Informática Eireli-Me. – item: 01, autorizando a lavratura do 
respectivo Contrato.

Jarinu, 15 de dezembro de 2022

MIRAILTON MOREIRA GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO | Publicação de RecomendaçãoADMINISTRAÇÃO | Publicação de Recomendação
Por meio da Secretaria Municipal de Administração, 
atendendo ao ofício exarado pela representante do 
Ministério Público, publica-se a presente recomendação:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu 
órgão de execução com atribuições na Vara de Jarinu, com 
fulcro no artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal 
nº 8.625/93, e no artigo 113, § 1°, da Lei Complementar 
Estadual nº 734/93;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa 
do patrimônio público e social, da moralidade e da eficiência 
administrativas, na forma dos artigos 127, caput, e 129, 

inciso III, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da 
Administração Pública e de seus respectivos gestores a 
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e 
a eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que a partir de Peças de Informação 
encaminhadas via e-mail pelo Centro de Apoio Operacional 
de Patrimônio Público do Ministério Público do Estado de 
São Paulo, consistente em relatório do Ministério Público de 
Contas com compilado de achados da fiscalização sobre o 
sistema de controle interno de várias prefeituras, se verificou 
que o Município de Jarinu mantém falhas em seu sistema de 
Controladoria Interna;

CONSIDERANDO que a inobservância do Comunicado SDG 
nº 35/2015 - Sistema de Controle Interno, que dispõe “Sob 
aquele fundamento constitucional e legal, é dever dos 
gestores municipais e estaduais, por meio de normas e 
instruções, instituir, se inexistente, e regulamentar a operação 
do controle interno, de molde que o dirigente disponha de 
informações qualificadas para a tomada de decisões, além 
de obter mais segurança sobre a legalidade, legitimidade, 
eficiência e publicidade dos atos administrativos chancelados, 
sem que existam razões para alegar desconhecimento. É 
primordial que o controle interno seja instituído e atue de 
fato. As entidades, levando em conta a sua realidade interna, 
avaliarão quais atividades comporão o seu sistema de 
controle interno e qual a estrutura necessária para exercer 
as atribuições correspondentes, sendo recomendável que a 
atividade seja exercida por servidor de provimento efetivo. 
Grifo nosso.”;

CONSIDERANDO que foi expedida recomendação pelo TCE/
SP à Prefeitura Municipal de Jarinu para que providenciasse 
a implantação de fato de Sistema de Controle Interno;

CONSIDERANDO que, embora o Município seja dotado 
de autonomia política e administrativa dentro do sistema 
federativo (art. 1º e 18 da Constituição Federal), tal autonomia 
não tem caráter absoluto, pois encontra limitação nas regras 
estabelecidas pelas Constituições Federal e Estadual;

CONSIDERANDO que até o presente momento a 
Administração Municipal não planejou, não iniciou os atos 
preparatórios e não realizou concurso público visando 
nomear Controlador;

CONSIDERANDO que a implantação do sistema de controle 
interno da administração pública é obrigatória (CF, arts. 31 
e 74). Ainda que haja discricionariedade quanto à forma de 
sua organização em cada esfera de poder, ela não existe 
quanto à natureza das funções que deve desempenhar. Essas 
funções devem ser desenvolvidas em sua plenitude. Para 
isso, o gestor público deve providenciar todas as condições 
necessárias, a saber: criar cargo isolado ou conjunto de cargos 
abrigados em órgão próprio, de provimento efetivo, em 
quantidade adequada e suficiente à demanda; estabelecer 
suas atribuições e requisitos de provimento, especialmente 
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o nível superior de escolaridade e a habilitação profissional 
condizente com o conjunto de tarefas a desempenhar; dotar 
o cargo ou órgão de recursos humanos e materiais suficientes; 
regulamentar, por ato normativo próprio, a organização do 
sistema de controle interno do município, velando para que 
efetivamente execute suas tarefas, realizando auditorias, 
vistorias, fiscalizações, análises e emitindo relatórios 
periódicos, cumprindo planejamento previamente aprovado 
e seguindo critérios de riscos anteriormente fixados;

CONSIDERANDO que as atividades que compreendem 
a função de controle interno, sendo competência 
constitucionalmente estabelecida (poder-dever) precisam 
ser desenvolvidas em sua plenitude, não sendo admissível 
execução parcial ou deficiente, sob pena de violação das 
regras contidas nos já referidos artigos da Constituição e do 
princípio da eficiência (CF, art. 37, caput);

CONSIDERANDO que as atividades técnico-profissionais de 
controle da administração pública, só podem ser executadas 
por servidores ocupantes de cargos efetivos, admitidos por 
concurso, dotados de independência, sendo inadmissível 
que os responsáveis sejam comissionados, sob pena de 
violação da regra do art. 37, II e V, da CF. Precedentes: STF, 
RE 1.264.676/SC; RE 1.041.210, tema 1010 de repercussão 
geral;

CONSIDERANDO que o profissional responsável pelo 
controle interno deve possuir nível superior de escolaridade, 
em área de formação condizente com a natureza e 
complexidade técnica das funções. Isso é decorrência do 
princípio da razoabilidade (CE, art. 111, caput), consistente 
na imprescindível relação de adequação que deve existir 
entre a necessidade pública a enfrentar e as medidas 
administrativas adotadas para satisfazê-la;

CONSIDERANDO que o princípio da segregação de funções 
coíbe o conflito de interesses entre a atividade controlada e 
a controladora, impedindo que o agente de controle execute, 
ao mesmo tempo, atividades de contadoria, finanças, 
administração patrimonial, o que fragiliza a fidedignidade do 
controle. Feridos os princípios constitucionais da finalidade e 
razoabilidade (CE, art. 111, caput);

CONSIDERANDO que o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, 
da Lei Federal n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, faculta ao 
Ministério Público expedir recomendações administrativas 
não vinculantes aos órgãos da Administração Pública Federal, 
Estadual e Municipal;

RESOLVE:

Em vista das falhas identificadas, com fundamento no art. 94 
da Resolução nº

1.342/2021-CPJ, RECOMENDAR a correção das ilegalidades 
à Prefeitura Municipal de Jarinu, representada pela Prefeita, 
para que:

1) providencie, no prazo de 30 [trinta] dias a partir do 

recebimento da presente recomendação, a elaboração 
de cronograma para realização de estudos e definição 
de concurso público, com publicação de edital em até 90 
(noventa) dias;

2) Requisita dê-se ciência ao Ministério Público acerca 
das providências corretivas adotadas dentro de cinco dias 
subsequentes ao escoamento do primeiro prazo.

3) O não acatamento desta recomendação acarretará a 
propositura de ação civil pública para questionamento da 
ilegalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização por 
ato de improbidade por omissão.

 4) Promova ampla publicidade à presente recomendação, 
divulgando-a em dois jornais de circulação local e pelo 
prazo de 90 [noventa] dias, em posição   de destaque, na 
página inicial do site da Prefeitura, para que todas as 
autoridades, servidores públicos municipais e todos os 
munícipes sejam cientificados de que a inobservância 
da presente recomendação importará ao transgressor a 
responsabilização por ato de improbidade administrativa, 
nos termos da Lei 8.429/92.

Jarinu, 22 de novembro de 2022.

GIULIANA BATISTA PAVANELLO DA FONSECA
Promotora de Justiça

TURISMO | Pro Memória - COMTURTURISMO | Pro Memória - COMTUR
Pro memória – Reunião Extraordinária COmTUR

Data: 30/08/2022

Local: Casarão “José Ignácio” – Rua José Ignácio, 83 – Centro 
– Jarinu/SP.

Início: 07h15

Término: 21h18

- Abertura: Jaqueline apresentou Marcos Jose Piza (guia 
turístico) que trabalha com a Priscila Brollo e Fernanda 
(paisagista ambiental que adotou junto com a BioWash uma 
praça na Trieste).Falou que o Welder (Poli Geleias), Sandro 
e Marisa (Masan Produtos Artesanais) e Eliana (Tenda da 
Lua – Artes) têm participado em eventos divulgando o nome 
Jarinu.

- Integrantes do COMTUR: Foi informado pelo whatsApp aos 
integrantes faltantes nas nossas reuniões, que pela lei, 3 faltas 
consecutivas ou 6 alternadas destitui o membro, e pedimos 
a manifestação de interesse em continuar representando a 
cadeira que ocupa. 

Feito o levantamento segue membros e vagas:
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Clodoaldo José Censi passa de suplente para titular, ficando 
assim as demais vagas grifadas disponíveis. Será aberto um 
chamamento público para o preenchimento das vagas.

- Influencers de Jarinu: Welder conversou com a Monalisa e 
com a Fran, solicitando a ação de divulgar voluntariamente o 
COMTUR. Monalisa recentemente teve uma filha disse que 
no momento não é possível. A Fran se prontificou a agendar 
um encontro para conversar pois na reunião de hoje ela não 
tinha disponibilidade de comparecer.

- Criação e uma cesta de produtos de Jarinu: Clodoaldo vai 
à Trieste na 2ª feira ver valor da cesta de bambu. Leandro 
disse que conhece uma pessoa que faz de palet e também 
poderia passar o contato. Sara sugeriu que poderia ser uma 
sacola de tecido podendo ser reaproveitada tanto para uso 
pessoal como para reposição dos produtos da cesta em 
uma nova compra que sairia mais barato (refil). Fernanda 
sugeriu uma cesta de palha de milho ficou de ver e informar 
a possibilidade. Sara vai enviar link e cobrar as pessoas 
queirão participar da cesta o prazo para se manifestar será 
até 02/09/2022.

- Locais para venda: Decidiu-se que o Espaço COMTUR será 
disponibilizado apenas como espaço expositor e que todos 
os quinze membros do Conselho poderão deixar seu produto 
para a divulgação, caso assim desejarem. Teremos uma 
tenda na “Praça Viva” e no “Domingo no Parque”. E estamos 
aguardando voluntários para ficar na tenda divulgando os 
produtos.

- 24ª Exposição de Orquídeas: Entre os dias 16 a 18 de 
setembro, se realizará a Exposição de Orquídeas. Clodoaldo 
(organizador da exposição) informou que já esta sendo 
divulgada e que terá 300 chamadas na rádio, carro de som, 
jornal da cidade, mídias sociais e que podemos compartilhar 
divulgando o evento. Teremos o Espaço COMTUR unificado 
com o Espaço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e 
Lazer que estará presente no espaço, onde acontecerá uma 
pesquisa de demanda com os turistas e visitantes do evento 
(esta pesquisa é muito importante, um das exigências da 
Secretaria do Estado para o MIT). Nesta edição teremos 
catracas para monitorar o público, praça de alimentação, 
apresentações culturais.

- Reunião do CRTUR: Aconteceu no dia 29/08/2022 às 15h00 
no Rest. Estação Gourmet – Rua José Ignácio, 71 – Centro 
– Jarinu – SP, encontro de representantes dos municípios 
do Circuito das Frutas. Unidos o Restaurante e a Divisão 
de Turismo de Jarinu recepcionou os 38 participantes com 
coffee break e presenteou-os com mimos de Jarinu. Tivemos 
apresentação do projeto da VIRA (empresa contratada pelo 
Circuito das Frutas para divulgar o Consorcio). Como ficou 
definido nesta reunião tivemos eleição para Presidente 
e Vice-presidente do CRTUR, onde Mirian que estava 
neste cargo provisoriamente foi eleita; Mari e Jaqueline 
concorreram à vice-presidência onde Jaqueline foi eleita 
com 13 votos x 9 votas da Mari. Nova eleição acontecerá 
daqui 02 (dois) anos. 

 
Poder Público:   
  Um representante da Secretaria de Turismo                      faltas 
T Bruno Nery de Matos 0 
S Eliana Raphaelli Corradini; 1 
  Um representante da Secretaria de Cultura e Esporte 
T Alexandre Caliman 5 
S Wagner William Marques Vieira 5 

  Um representante da Secretaria de  Agricultura e Meio 
Ambiente 

T Marcos Rogério de Morais Monteiro  4 
S Nilde Ferrara  2 
  Um representante da Secretaria de Educação  
T Antônio Benedito Rosa  6 
S Viviane Barboza de Carvalho 9 
  Um representante da Câmara Municipal 
T João Lorencini Netto 7 
S Simone Gerez de Moura 9 
Iniciativa Privada:    
  Um representante dos Meios de Hospedagem 
T Christiane Daud Pereira  5 
S Anderson Evangelista Lara 8 
  Um representante dos Restaurantes e Bares diferenciados 
T Gabriel Rodrigues Abrantes Santos 7 
S Andreia Branbila de Amorin Bardi 9 
  Um representante da Associação Comercial 
T Jaqueline Viviane Pupo Crene  0 
S Renata Amaro Drigo 8 
  Um representante do Turismo Rural  
T Welder Davis Tafarello 4 
S Rubens Moura 8 
  Um representante do Receptivo Turístico   
T Gisleide Vieira Rodrigues 0 
S Priscila Fernanda Aparecida Brollo;  8 
 Um representante Cultura   

T Jederson Heleno Machado  5 
S Isis Fanitini Carneiro 8 
  Um representante dos Alambiques e Adegas 
T Mauricio Pan 7 
S Pamela Eloisa de Godoi 9 
  Um representante da Imprensa 
T Ligia Angélica de Castro  1 
S João Batista Franco Neto 5 
  Um representante do Cicloturismo  
T Mario Fogaccia  5 
S Leandro Lelis 4 
  Um representante do Ecoturismo 
T Sara Emilia Contesini 2 
S Doroty Rojas 8 
  Um representante do Turismo Pedagógico 
T Denilson Borghi  7 
S Társio Souza 8 
  Um representante dos Produtor Rural  
T Mauro Loureiro 9  
S Rodrigo Parise 8 
  Um representante dos Produtores de Eventos  
T José Fernando de Campos  0 
S Fabio Bueno 7 
  Um representante dos Cervejeiros  
T Jan Zlatohlavek  0 
S Allan Maple de Oliveira. 8 
  Um representante dos Atrativos Turísticos 
T Pierre F. Roulet 8 
S Clodoaldo José Censi 5 
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- Semana do Turismo: Ainda no mês de setembro, Bruno 
relembrou que a Semana do Turismo será realizada entre os 
dias 21 a 27/09/2022. 

Segue programação: 

21 - Abertura e inauguração da exposição e produtos locais 
na Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer. 

22 - Rota Turística (15 vagas) para membros do COMTUR – 
inscrição será por ordem de chegada

23 - Fórum do Turismo. 

25 - Domingo no Parque com atrações culturais. O Espaço 
COMTUR se fará presente nesse dia. 26 - Encontro Regional 
do COMTUR – ajuda co COMTUR para organizar o café 

27 - Reunião do COMTUR e brinde em comemoração ao Dia 
Mundial de Turismo.  

- Top Destinos Turísticos: Foi uma reunião, aonde os 
organizadores da premiação TOP DESTINOS vieram trazer 
uma espécie de capacitação para os Destinos, informando 
a necessidade de coerência e identidade de marcas dos 
destinos. E a importância de os destinos se conhecerem e 
a partir daí se mostrarem para o mundo. O Senac trouxe 
metodologia, e a Marcella apresentou como Jundiaí se 
organizou e conquistou o Top destino Rural por dois anos.

- Domingo no Parque “Carros Antigos”: Acontecerá dia 
27/10/2022. No ano passado tivemos aproximadamente 250 
carros inscritos, mais de 500 participantes, e carros de 22 
cidades. Estamos hoje captando recursos para auxiliar nas 
despesas do evento (15 patrocinadores).

- Jessica: Artista jarinuense, suas obras são em aquarela e 
também pintura com vinhos locais. Falou da sua indignação 
com as obras coladas na praça, que aquele muro é uma 
construção histórica e que não poderia nunca ter sido 
depredado da forma que foi. Que ele foi abordado por 
pessoas que estavam confundindo as imagens do modelo 
com síndrome de down com pessoas drogadas.

- Sede do COMTUR: Na verdade não é uma sede, e 
sim um CITur. Precisamos de um local para divulgar os 
empreendimentos turísticos. Como a hora já esta avançada, 
ficará pra a próxima reunião.

Assim a reunião foi encerrada às 21h10.

Christiane Daud Pereira
Claudio Donizete Santos
Clodoaldo José Censi
Eliana Raphaelli Corradini
Gisleide Vieira Rodrigues
Irma Ferreira dos Santos
Jan Zlatohlavek
Jaqueline Viviane Pupo Crene
Jessica A. Rodrigues Soranz
José Fernando de Campos

Leandro Lelis
Lígia Angélica de Castro
Marcos José Piza
Nilde Ferrara
Sandro Roberto Maciel
Sara Emilia Contesini
Welder Davis Tafarello
Wellington Carlos Soranz

Pro memória – Reunião COmTUR

Data: 27/09/2022

Local: Casarão “José Ignácio” 

 Início: 19h05 

Término: 20h58 

Abertura às 19h05

Jaqueline, Presidente do Conselho, iniciou a reunião 
apresentando duas convidadas, Poli, empreendedora e 
responsável pela produção artesanal da Poli Geleias que, 
juntamente ao seu esposo e membro do Conselho, Welder, 
vão representar Jarinu e o Circuito das Frutas na Feira do 
Empreendedor realizada pelo SEBRAE. Será a primeira vez 
que o Circuito e Município participarão desse evento. Em 
seguida, Jaqueline apresentou outra convidada da reunião, a 
Claudia da Doce Cacau. Claudia compartilhou que já participa 
das feiras e eventos municipais com seus produtos.

CRTUR – Planejamento 2023/ branding markting

Dando sequencia a reunião, Jaqueline trouxe algumas 
discussões do Conselho Regional de Turismo (CRTUR), 
entre elas, o plano de trabalho. Disse que entre as pautas 
dessa reunião, foi discutido em seu encontro ordinária 
os eventos de frutas e eventos municipais particulares 
de outra categoria. Jaqueline relembrou que todos esses 
eventos são divulgados no site do Circuito das Frutas. Ainda 
sobre a reunião do CRTUR, foi discutido sobre a previsão 
de um branding markting, identidade da marca e o plano 
de marketing, programam já oferecidos pelo Governo do 
Estado. Juntamente ao CRTUR, Jaqueline relatou que haverá 
um calendário de capacitações específicas. Finalizando a 
pauta, a Presidente informou a próxima data reunião desse 
Conselho para o dia três de outubro de dois mil e vinte na 
cidade de Itupeva.

Calendário de eventos públicos e particulares a serem 
promovidos

Seguindo com as pautas da reunião do COMTUR, Jaqueline 
relatou sobre a participação do COMTUR nos espaços de 
exposição nos eventos municipais no mês de setembro 
juntamente ao poder público. Foram citados como exemplos 
a Praça Viva e a Exposição de Orquídeas. Sobre esse último 
evento, Clodoaldo, responsável pela organização, relatou 
um pouco da experiência dos dias de exposição e a média 
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do público atingido. Clodoaldo comentou, também, sobre 
a dificuldade de reproduzir a Exposição em outros lugares 
devida os problemas de infraestrutura que o produto requer. 
Aproveitando o assunto, Jaqueline comentou que recebeu 
um questionamento sobre o andamento do Grupo de 
Trabalho (GT) de eventos deixando a sugestão para que, esse 
grupo repense junto à programação dos próximos eventos 
particulares. Com o comentário do Welder, ambos relataram 
sobre a experiência e a importância do GT de Eventos 
para o COMTUR da cidade de Barretas compartilhada no 
Seminário para COMTUR realizado no dia vinte e seis de 
dois e vinte e dois na cidade de Jarinu. Ainda sobre essa 
temática, Welder, Fernando, Cristiane, Alexandre e Mario 
manifestaram interesse em reativar esse Grupo assumindo 
Welder e Fernando o compromisso de serem os porta vozes 
dos demais.

Identidade de marca e Plano de Mkt para fomentar a região

Seguindo com as pautas, Jaqueline e Bruno notificaram 
a todos sobre uma reunião de avaliação dos eventos já 
realizados nesse ano no dia vinte e oito de setembro 
às dezoito horas. Essa reunião será destinada para os 
vendedores e convidados para que possam expor suas 
experiências e expectativas dos próximos eventos que serão 
realizados. Mario complementou que todas as informações 
e produtos poderiam ser agregados no plano de divulgação 
do próximo Encontro de Carros Antigos que será realizado 
no dia vinte e sete de novembro de dois mil e vinte e dois 
no Parque Municipal. A próxima pauta, entrando na Semana 
do Turismo, Jaqueline compartilhou sobre a identidade 
da marca de turismo de Jarinu revelado em reunião para 
convidados no dia vinte e três de setembro de dois mil e 
vinte e dois. A Presidente relatou como idealizaram a marca 
nomeada por “Viva o Interior”. Renata complementou sobre 
as estratégias de aplicação da identidade. Sobre a Semana 
do Turismo, Jaqueline contou sua experiência participando 
da Rota Experimental e comentou que a Rota do Breu foi 
cancelada devido o mal tempo, porém será remarcada 
e todos os membros do COMTUR estão convidados em 
participar. O cronograma da Semana também incluiu o 
Seminário para COMTUR promovido pelo Sebrae realizado 
no Parque D’Anape na manhã do dia vinte e seis de setembro 
e do Encontro de Mulheres no Beraldo de Cale na tarde do dia 
vinte e sete de setembro. Nesse último evento, voltado para 
a valorização da Mulher no Turismo, foi criado a Fundação de 
Mulheres do Turismo Paulista.

Atualização dos projetos do poder público

A próxima pauta da reunião foi atualização dos projetos de 
interesse turístico do poder público. Renata compartilhou 
sobre Verba MIT, o andamento da denominada - 1a fase - 
parte estrutural - 2a fase - parte estrutural e equipamentos 
- Verba MIT 2023 necessidade de se pensar em projetos de 
finalização do Anfiteatro em construção na cidade. Welder 
destacou a importância da criação de um grupo destinado 
a projetos. Nessa oportunidade, Juan se ofereceu em 
participar e ser o porta-voz para esse Grupo de Trabalho. Já 

se encaminhando para o final da reunião, Bruno comentou 
sobre a importância da participação da comunidade, seja 
em escala pública ou privada, no Movimento do Turismo. 
O exemplo citou o conselheiro Welder, ativo nos eventos 
e cursos do SEBRAE, que irá participar como expositor e 
representando o Circuito na Feira do Empreendedor. O 
bom relacionamento com o SEBRAE é fundamental para 
garantir novas oportunidades. Welder complementou que 
haverá um ônibus, disponibilizado pelo próprio SEBRAE, 
para quem quiser ir visitar a Feira. Jaqueline reforçou que, 
dentro do COMTUR, representamos segmentos, por isso a 
importância de reunir os empreendimentos de sua categoria 
para compreender as demandas e colher novas informações, 
entre elas, o CADASTUR, cadastro para empreendimentos 
locais de interesse turístico, gratuito e fundamental para dar 
sequência ao Plano de Turismo do Município

Publicação dos Prós Memórias 

A última pauta da reunião foi o apelo do conselheiro Bruno 
para a revisão e atualização dos pró memórias das últimas 
reuniões e demais legislações pendentes para evitar 
problemas com o repasse de verbas públicas destinados 
ao Turismo. Finalizando a reunião, a Presidente Jaqueline 
convidou a todos para o brinde em comemoração ao Dia 
Internacional do Turismo no qual brindamos com vinhos da 
Bodega Gerez. 

Assim a reunião foi encerrada às 20h58.

Alexandre Caliman
Bruno Nery de Matos
Carolina Lopes Ferreira
Christiane Daud Pereira
Claudia Pires Loureiro
Claudio Donizete Santos
Clodoaldo José Censi
Eliana Raphaelli Corradini
Irma Ferreira dos Santos
Jan Zlatohlavek
Jaqueline Viviane Pupo Crene
José Fernando de Campos
Juan A. Gerez
Leandro Lelis
Lígia Angélica de Castro
Marcos Rogério de Morais Monteiro
Mario Fogaccia
Nadia G. Bulgarelli
Poliana Tafarelo
Renata Cabrera de Morais

Pro memória – Reunião COmTUR

Data: 09/11/2022

Local: Casarão “José Ignácio” 

Início: 19h27 

Término: 

https://jarinu.sp.gov.br/diariooficial


https://jarinu.sp.gov.br/diariooficial

Página 7 de 9Edição nº 10515 dezembro 22

Abertura às 19h27

Jaqueline, Presidente do Conselho, e iniciou a reunião 
fazendo a leitura da pauta e apresentando duas convidadas, 
Neiva e Giulia, que vieram a convite da Gisleide onde 
Jaqueline explanou sobre o COMTUR, papel dos membros, 
dias de reunião, missão, visão e valores do COMTUR.

Jaqueline trouxe também que devidos eventos e demais 
compromissos não tivemos a reunião ordinária no mês de 
outubro, transferindo-a para novembro.

A DIVISÃO DE Turismo inscreveu Jarinu em um Edital 
DTI SEBRAE – “Programa Turismo Futuro do Brasil” e no 
concurso TOP destinos nas categorias “Turismo Rural”, 
“Turismo Gastronômico” e “Turismo Esportivo”, Jaqueline 
falou da importância destes, e trouxe para o conselho que 
na data de hoje ela como presidente, o Jan e o Clodoaldo 
como conselheiros, assinaram carta de apoio de inscrição no 
Edital.

Jaqueline abriu a palavra para a convidada Neiva se 
apresentar: Neiva agradeceu o convite e trouxe que já vem 
frequentando alguns eventos em comum das conselheiras 
de COMTUR, em destaque eventos das mulheres do Turismo. 
Neiva é psicóloga na cidade, trabalha com desenvolvimento 
humano e palestra de alto desempenho, e hoje já faz a 
ponte entre Jundiaí e Jarinu com a diretoria de negocio, 
desenvolvimento e performance no empreendedorismo, 
além de capacitações e trabalhos entre setor público e 
privado, visando mostrar Jarinu e empreendedorismo 
feminino. Neiva está com um projeto na cidade em parceria 
da Secretaria de Cultura em Campo Largo, começando 
a atividade amanhã 18h30 (máster mid) desenvolvendo 
força e criatividade aprimorando performance através do 
desenvolvimento do intelecto humano.

Jaqueline aproveitou o ensejo e pediu para a Neiva trazer 
um pouco deste trabalho para melhorar a dinâmica e 
desempenho das reuniões do COMTUR e ajudar cada 
conselheiro a entender melhor sua performance melhor 
no ano 2023. Ficou alinhado de ver uma data para realizar 
uma extraordinária na segunda quinzena de janeiro, o ideal 
é uma ordinária pois essa “palestra/capacitação” tem cerca 
de 02h30 à 03h00.

Jaqueline trouxe as ODS para conhecimento do grupo e 
buscar aplicar nas ações e projetos do COMTUR em 2023.

Dia 27 de setembro foi nossa última reunião desde lá muitas 
ações e projetos foram sendo desenvolvidos/finalizados:

* Finalização do DTI do Circuito das frutas o qual nos 
proporcionará desenvolvimento de projetos na região, após a 
finalização o SENAC aplicou uma nova pesquisa com as cidades 
participantes do DTI a fim de avaliar e aprimorar o Curso, 
responderam essa avaliação Bruno Nery representando a 
Divisão de Turismo e a Jaqueline representando o COMTUR 
e a iniciativa privada, onde constatamos que foi inserido no 
novo formato um novo indicador a “Hospitalidade”.

* Participação de PDL (Programa de Desenvolvimento Locas 
do Circuito das Frutas), o que vem resultando em muitas ações 
e projetos como os empreendimentos curadorias, cliente 
oculto e participação na maior Feira de Empreendedorismo, 
com a participação da empresa Poli Geleias de Jarinu, onde 
passaram nos estandes 12.800 pessoas, Welder trouxe 
que a feira foi ótima para o negocio, desde a venda direta 
à compra direta com fornecedores, resaltou Bruno que o 
SEBRAE utiliza como critério para participação em feiras e 
eventos/empresas que participam e praticam ações junto 
com o SEBRAE.

* CRTur – estão sendo feitas as oficinas de planejamento 
para 2023.

* Lançamento através da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico o programa “Emprega +” e “Guardinha”, um 
projeto que nós podemos aproveitas no Turismo e Criar 
como sugestão os Guardiões do Turismo.

* Renata, secretária de cultura, turismo, esporte e lazer e 
Jarinu que no primeiro semestre de 2023 será instituído o 
COMJUV - Conselho Municipal da Juventude de Jarinu, a fim 
de trazer a maturação dos jovens e ter acesso a demandas 
e anseios.

* Inauguração do Sítio Juanccci neste final de semana.

* Peça de Teatro: Borboletas sem Asas do Cesar Cartunista.

* No dia 17 teremos a comemoração dos 20 anos do 
Circuito das Frutas onde o COMTUR será representado pela 
presidência, a Jaqueline e Jan.

* Apresentação do Grupo de Trabalho – O grupo de projetos 
pensando no MIT e não sermos pego de surpresa, se reuniram 
em duas reuniões extraordinárias para elaborar onde seria 
interessante aplicar o recurso. Juan Apresentou as ideias de 
projetos, que vieram na cabeça do grupo e pediu opinião 
dos conselheiros, sobre esses que trouxeram e se havia mais 
sugestões a planilha foi validade, sabendo da dificuldade para 
elaboração do projeto executivo Jan se oferece a ajudar para 
decisão dos projetos e grupo de trabalho GT do COMTUR 
irá responder um forms validando projeto à projeto e no 
final deste forms Juan na próxima reunião trará a  amostra e 
resultado de projeto priorizado o MIT de 2023.

Segue sugestões dos Projetos para se determinar prioridade:

• Sinalização dos atrativos turísticos; 

• Sinalização turística;

• Melhoria da Trilha do Cristo; 

• Aplicativo Eletrônico de Apoio ao Turista; 

• Totem interativo de apoio ao turista; 

• Centro de Apoio ao Turista; 
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• Revitalização da Rua Independência; 

• Revitalização da Praça Central; 

• Revitalização da Praça do Bairro Campo Largo; 

• Revitalização do Casarão José Inácio; 

• Construção de Banheiros no Parque Municipal; 

• Construção de um Mirante no Cristo (Esplanada do Carmo); 

• Construção de parte da Infraestrutura do Parque;

• Construção de área coberta no Parque;

• Espaço de referência para receber eventos;

• Compra de veículo para o Turismo; 

• Construção de um Portal; 

• Palestra para Sensibilização dos empreendedores sobre o 
turismo local; 

• Infraestrutura para as Rotas Esportivas e Rotas das Frutas. 

* Renata trouxe para a reunião que no ano de 2023 não 
teremos o Carnaval.

* As atas do COMTUR atrasadas serão validades até o dia 
11/11 via grupo de WhatsApp.

* Bruno trouxe a importância de renomear outra 
representante da secretaria executiva do COMTUR tendo 
em vista que a Ligia está com demandas extras e não está 
conseguindo auxiliar na atribuição.

Assim a reunião foi encerrada às 21h22.

Bruno Nery de Matos
Gisleide Vieira Rodrigues
Jan Zlatohlavek
Giuliana Laterza
Jaqueline Viviane Pupo Crene
Jessica A. Rodrigues Soranz
Juan A. Gerez
Nadia G. Bulgarelli
Neiva Maria Silva dos Santos
Renata Cabrera de Morais
Welder Davis Tafarello
Wellington Carlos Soranz

Pro memória – Reunião COmTUR

Data: 06/12/2022

Local: Casarão “José Ignácio” 

 Início: 19h07 

Término: 21h22

Abertura às 19h07

A reunião foi on line (Meet): https://meet.google.com/adp-
umiq-mwf

Participaram da reunião:

Carolina Lopes Ferreira, Claudio Donizete Santos, Eliana 
Raphaelli Corradini, Gisleide Vieira Rodrigues, Fabio Bueno, 
Jan Zlatohlavek, Jaqueline Viviane Pupo Crene, José Fernando 
de Campos, Juan Gerez, Ligia Angélica de Castro, Renata 
Cabrera de Morais, Sara Emilia Contesini, Wagner William 
Marques Vieira e Welder Davis Tafarello.

Os Pro Memórias anteriores não foram lidos.

O Juan iniciou a reunião com a apresentação da tabulação do 
resultado do questionário  referente aos projetos levantados 
visando o  direcionamento das ações do COMTUR

Ficando os projetos assim pontuados: 

1. Sinalização dos Atrativos Turísticos.

2. Construção de parte da infraestrutura do Parque.

3. Sinalização Turística.

4. Espaço referência para a realização de eventos.

5. Aplicativo Eletrônico de Apoio ao Turista.

6. Totem interativo de apoio ao Turista.

7. Melhoria da Trilha do Cristo.

8. Construção Mirante no Cristo.

9. Construção de um Portal da Cidade.

10. Construção de Banheiros no Parque Municipal.

11. Infraestrutura para rotas.

12. Revitalização Casarão Jose Inácio.

13. Centro de Apoio ao Turista.

14. Revitalização da Praça do Bairro Campo Largo.

15. Revitalização da Rua Independência/Revitalização Praça 
Central.

16. Programa – Sensibilização para os empreendedores 
locais.

Assim definida a prioridade dos projetos seguindo a pesquisa 
feita pelo questionário, se cogitou: a) fazer um mapeamento 
dos locais a ser sinalizado; b) ver com a iniciativa privada 
a possibilidade de custear esta sinalização e quem deseja 
participar; c) avaliar a facilidade da execução do projeto. 
d) necessidade de construção de banheiros no Parque para 
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realização de eventos (Aproveitando a oportunidade o 
Fernando fez uma avaliação do evento da exposição de carros 
no último domingo no parque e  levantou a necessidade de 
se pensar em um local adequado que comporte a  realização  
de diversos tipos de eventos.  Necessidade esta apoiada 
pelo Welder que faz eventos em diferentes locais com infra 
estrutura adequada para realização dos mesmos).

Que os temas sejam mais explicados, para salientar a 
importância dos mesmos e fortalecer as ideias. 

Foi sugerido pela Renata - Secretaria de Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer, uma reunião do COMTUR com o Maurício 
- Secretário de Desenvolvimento Econômico, para 
conhecimento e ações integradas, citando a visita realizada 
a ETEC Agrícola de Jundiaí que desenvolve diferentes 
programas de formação, onde possuem uma estrutura 
muito boa para realização de cursos. Terão inicio no segundo 
semestre de 2023 cursos que nossos jovens e adultos 
poderiam participar.

Renata também falou da iniciativa da Prefeitura de elaborar 
um mapa turístico, que estamos esperando o registro da 
Marca para darmos continuidade ao projeto, porque a verba 
do MIT não pode ser usada para este fim. Para próxima 
reunião a secretaria irá apresentar planejamentos para 2023.

Referente ao programa de sensibilização item 16 o Jan expôs 
a necessidade de se fazer uma maior divulgação sobre o 
papel do COMTUR tornando  mais conhecido. A Jaqueline 
falou também sobre a necessidade da sensibilização 
dos participantes visando o fortalecimento e identidade 
do COMTUR através de um trabalho com o grupo a ser 
desenvolvido com auxilio de uma profissional (Neiva poderá 
fazer uma ação para fortalecer o COMTUR).

Atualização dos próximos eventos

Fernando falou dos carros antigos no parque foi o mesmo 
resultado do ano passado, teve a participação de 250 carros 
e que se tivéssemos melhoria dos banheiros e de estrutura 
de parque segurança para os veículos permanecerem no 
local, poderíamos ter um resultado melhor, que sabe até 
que o evento pudesse acontecer em dois dias trazendo 
mais visibilidade para o município, ocupação nos hotéis, 
restaurantes e atrativos.

Place Branding do estado apresentará proposta de marca do 
circuito amanhã dia 07/12/2022 em reunião on line as 09h00.

Jaqueline solicitou aos membros do COMTUR que para 
janeiro tragam novas ideias. Em 2023 precisamos desenvolver 
projetos sem pensar no dinheiro e depois corre atrás para 
executá-los.

Devemos fazer um levantamento buscando informações da 
programação para 2023 eventos da Prefeitura, APAE, Igrejas 
e outros. 

A Lígia sugeriu dividir entre os projetos o que pode ser pelo 

MIT e o que pode ser feito de imediato, Sara concordou com 
a sugestão.

Welder pediu que houvesse melhor comunicação entre o 
poder publico e o COMTUR. Falou que o Carlinhos da Festa 
do Morango estava divulgando a Festa do Pêssego, o poder 
publico não tinha divulgado isso para o COMTUR. A Renata 
(Secretária de Cultura Turismo, Esporte e Lazer) disse que 
provavelmente esta festa estava sendo organizada pela 
Associação dos Produtores de Morangos e Hortifruti de 
Atibaia, Jarinu e Região e não pela Prefeitura. Welder disse 
que terá um evento na Vinícola Santa Bruna. 

Eliana solicitou que os Pro Memórias que foram enviados para 
diretoria sejam lidos, e se aprovados sejam encaminhados 
aos demais membros para ciência a provação. Os mesmo 
devem ser enviados para publicação no Diário Oficial da 
Prefeitura ficando a disposição do público.

Ficou definido que a próxima reunião será 30/1/2023.

No encerramento da reunião a Jaqueline agradeceu a 
participação de todos desejando que em 2023 o COMTUR 
possa seguir colocando em prática ações que fortaleçam o 
turismo em nossa cidade.

Termino da reunião às 21h05.

Carolina Lopes Ferreira
Claudio Donizete Santos
Eliana Raphaelli Corradini
Fabio Bueno
Gisleide Vieira Rodrigues
Jan Zlatohlavek
Jaqueline Viviane Pupo Crene
José Fernando de Campos
Juan A. Gerez
Ligia Angélica de Castro
Renata Cabrera de Morais
Sara Emilia Contesini
Welder Davis Tafarello
Wellington Carlos Soranz
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