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  CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO ESTIVA GERBI  

 
 

54º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR 

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE ESTIVA GERBI 

 

 

 

Reunidos na data do dia três de maio de dois mil e vinte e dois às 19:00hrs, no Centro Educacional “Alberto de Souza”, situado 

na Rua Ângelo Zanco, 823, onde foi realizada nossa reunião mensal, seguindo com todos os protocolos de segurança, conforme 

DECRETO MUNICIPAL Nº 197, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017, e, seguindo a convocação feita para esta data, com a 

presença dos que rubricam a lista de presença da respectiva reunião, sob o comando do presidente do COMTUR, senhor Heitor 

Corrêa Dutra, realizou esta reunião com a seguinte pauta: 

Leitura, discussão e deliberação sobre convênio do MIT referente ao pleito de 2022 para encaminhamento à DADETUR - 

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos e posterior encaminhamento e aprovação do Conselho 

de Orientação e Controle – COC. 

 
 

1 – Plano de aplicação dos recursos DADETUR 2022 da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo no valor de 

R$ 615.073,96. 

- 2: Atendimento aos 06 critérios aprovados pela 206ª reunião do COC descritos no Plano de Aplicação DADETUR 

 
- 2.1 Capacidade para manter, incrementar ou requalificar o fluxo turístico: 

 
A Construção do Parque da Lagoa da Buza 2ª etapa ajudará a suprir a demanda da falta de equipamentos comunitários no 

município, proporcionando um local seguro e agradável para lazer e realização de atividades físicas. 

- 2.2 Associação com atrativo turístico no município: 

 
A Lagoa da Buza já é um local muito frequentado pelos munícipes, a construção do parque tem como objetivo promover o 

interesse turístico, proporcionando um equipamento público comunitário atrativo. 

- 2.3 Importância na estratégia de desenvolvimento econômico e social para o município: 

 
O objetivo da construção do Parque Lagoa da Buza 1ª etapa é tornar a área adequada e atrativa para lazer e a realização de 

atividades físicas, as quais trazem diferentes benefícios psicológicos, sociais, econômicos e físicos a saúde dos indivíduos, como 

por exemplo a redução do sedentarismo. 
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- 2.4 Consistência entre os objetivos do projeto e as possibilidades da estruturação do destino: 

 
Os investimentos realizados com recursos da Secretaria de Turismo e Viagens irão contribuir com o crescimento turístico, 

ampliando a sua roteirização no município. 

- 2.5 Aderência às práticas preconizadas nos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS): 

 
A proposta de construção do Parque Lagoa da Buza 2ª etapa é transformar o local em uma área de atividade turística, sem 

suprimir as características atuais do local, oferecendo lazer e recreação com desenvolvimento sustentável. 

- 2.6 Contribuição para o processo de desenvolvimento regional: 

 
A execução da proposta irá aumentar o impacto turístico regional, na medida em que novos destino são oferecidos, o interesse 

pelo turismo no município cresce proporcionalmente. 

3 – Objetivos da administração municipal e público-alvo previsto após a Construção do Parque da Lagoa da Buza – 2ª etapa. 

4 – Apreciação e votação do projeto arquitetônico elaborado pela Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi. 

De início, o presidente, realizou a leitura do ofício do Departamento Municipal de Obras e Planejamento encaminhado a este 

referido conselho contendo a descrição dos serviços/obras que serão executados com os recursos liberados para o pleito 2022, 

contemplando: Sanitários; Portaria; Quiosques; Iluminação. 

Após a leitura realizada pelo presidente, foi aberto o espaço para manifestação dos demais conselheiros, onde, não houve 

manifestação, tendo em vista que, na última reunião ordinária o tema já havia sido discutido. Encerrado os debates, por 

unanimidade dos votos, sem reservas ou ressalvas, deliberam o que se segue: 

1 – Plano de aplicação dos recursos DADETUR 2022 da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo no valor de 

R$ 615.073,96. (APROVADO) 

2 – Ciência dos conselheiros referente aos 06 critérios para enquadramento do projeto aprovados pela 206ª reunião do COC 

descritos no plano de aplicação DADETUR. (APROVADO) 

3 – Informações técnicas, operacionais, financeiras e prazo estimado para a conclusão da obra para viabilização do projeto. 

(APROVADO) 

 
4 – Apreciação e votação do projeto arquitetônico elaborado pela Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi. (APROVADO) 
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Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta 54ª 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo, que, após lida e aprovada, foi assinada pelo Sr. Presidente e demais 

membros. 

 

 

 

 

 

 
Estiva Gerbi, 03 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEITOR CORRÊA DUTRA 

PRESIDENTE 2022/2023 



Quinta – Feira, 05 de Maio de 2022 – Ano VI – Edição 615 

Av. Adélia Caleffi Gerbi, nº 15, Estiva Gerbi-SP, CEP: 13.857-000 – Fone: (19) 3868-1111 

 

 

  RECURSOS HUMANOS  

 
CONVOCAÇÃO 

REF. CHAMADA PARA CONTRATAÇÃO EFETIVA 

 

 

Convoca os classificados abaixo relacionados, para o preenchimento de 1 (uma) vaga frente a sua classificação 

no Concurso Público – Edital 001/2019. Deverá comparecer até o dia 09 de Maio de 2022, das 08:00hs as 11:00hs 

das 13:00hs as 16:00hs, Local Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi, Avenida Adélia Caleffi Gerbi n° 15, Bairro Estiva 

Gerbi / SP. 

O não comparecimento no horário, data e local mencionados será entendido como desistência da vaga e a 

Prefeitura poderá chamar o próximo candidato classificado. 

 

PSICÓLOGO 

Nº 15 – JULIA DE HARO PELIZZER 

Nº 16 – KELI OLIVEIRA FERNNADES DE FREITAS 

Nº 17 – KARINA ZAVOLSKI TOME VALIM 

Nº 18 – GEICY FERNANDA CAVALHEIRO 

Nº 19 – JACKELINE APARECIDA DE LIMA 

Nº 20 – MARAISA GOMES MARIANO 

Nº 21 – ROSELI APARECIDA DA SILVA 
Nº 22 – ANNE KAROLINE ALVARENGA TORRANI 

Nº 23 – VANESSA COUTO BARBOSA 

Nº 24 – MARIA FERNNADA SILOTTO 

Nº 25 – MARCIA CRISTINA PEREIRA 

Nº 26 – LEILA CAMILA SANTOS SILVA 

Nº 27 – ANDRIELLE DISTEFANO 

 

 

 

 

Publique-se e afixe-se 

 

 

 

Estiva Gerbi, 05 de Maio de 2022 

 

 

 

 
DAIANE CRISTINA BATISTA PELEGRINE 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
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  EXPEDIENTE  
 

A publicação do Semanário Oficial do Município de Estiva Gerbi obedece á Lei nº 926 de 03 de Fevereiro de 

2017, que cria o Diário Oficial Eletrônico do Município. Este Semanário veicula atos oficiais do município, e 

outros atos de interesse do Executivo e da Câmara Municipal. Sua produção está sob a responsabilidade da 

Assessoria de Imprensa. (Versão Digital) 


