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REQUERIMENTO Nº55/2021 

 

 

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES  

REQUERIMENTO: PAULO X. JESUS, EDILSON DA SILVA E NEUZA RIBEIRO 

REQUERIDO: Executivo Municipal 

 

 

   Pelo presente e na forma regimental REQUEIRO, 

ouvido o D. Plenário, seja Oficiado o Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal e a quem lhe for responsável, no sentido de Fornecer 

a esta AUGUSTA CASA DE LEIS informação técnica dizendo se o 

secretário municipal de Turismo, atendeu, tempestivamente, a 

elaboração técnica de solicitação obrigatória para liberação 

dos recursos previstos para os MITs – Municípios de Interesse 

Turístico do Estado de São Paulo, em especial para Rubinéia, 

quais sejam:  

 

 

 Se houve a reunião ordinária (obrigatória) 
do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo 

estudando e aprovando teor do objeto de 

pedido de verba a ser encaminhado para 

aprovação do COC, conforme fluxograma para 

Convênios após decreto 62.032 de 17/06/2016 

e assim atendendo aos 6 (seis) critérios do 

anexo 02 e demais requisitos do Manual de 

Convênios DADETUR – Departamento de Apoio 

ao Desenvolvimento dos Municípios 

Turísticos de 01/01/2020, em especial, 

também, dos itens 8.1 e 8.2 do referido 

documento: 

 

 Caso não foi feito, quais os motivos para 
esta negativa? 

 

 

 O não cumprimento do acima exposto contribui 
para a perda total da verba anual no valor 

de aproximadamente R$ 650.000,00 para 

implementação de infraestruturas turísticas 

no nosso município? 

 

 

Justificativa: Referida solicitação busca levar 

informações a população, de todas as ações voltadas ao Turismo 

de nosso município, haja vista a importância que há nos 
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recebimentos de recursos para alavancar e consequentemente 

desenvolver cada vez mais o Turismo em nosso município. 

 

 

 

 

 

 

Sala das Sessões José Luiz Correia  

10 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Paulo X. de Jesus 
Vereador  

 

 

 

 

 

 

Edilson da Silva 

Vereador 

  

 

 

 

 

 

 

Neuza G.  Ribeiro Lodete 
Vereadora  

 

 


