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Plano de Ação Simplificado do Exercício de 2019 

Mensagem do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Turismo e Cultura de Redenção da Serra – Ismael Weslei de Souza 

Dreyfus. 

Em 31 de janeiro de 2018, recebi a tarefa honrosa de assumir mediante a 

confiança do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ricardo Evangelista 

Lobato a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 

Cultura que para mim confesso foi um desafio e continua a ser um desafio, pois 

a pasta tem como missão o desenvolvimento da economia de nosso município, 

alavancar o turismo que é amplo e diversificado e aplicar de maneira simples 

as políticas de apoio e fomento a cultura e valorização das tradições do 

município de Redenção da Serra. 

Diante deste imenso desafio que diariamente me deparo venho me preparando 

para melhor planejar e executar os recursos públicos destinados à pasta e para 

o exercício de 2019 procurei ser objetivo na elaboração do planejamento e 

deste plano de ação, pois diante da minha responsabilidade e do meu dever 

como servidor público devo ser transparente na execução dos recursos do 

nosso município e garantir a lisura para que as políticas públicas que me 

cabem sejam a curto, médio e a longo prazo estabelecidas, executadas e 

ampliadas. 

Este Plano de Ação visa ser transparente e aplicar metas na execução do 

orçamento desta pasta, bem como detalhar a aplicação do recurso público nas 

mais diversas áreas de atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Cultura. 

Gostaria de agradecer a todos que confiam em meu trabalho e em especial ao 

apoio da Secretaria Municipal de Administração na pessoa de seu secretário 

Matheus Machado dos Santos, Controladoria Interna na pessoa da 
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Controladora Angelita Machado, Setor de Contabilidade que me auxiliou na 

elaboração do Orçamento de 2019 desta secretaria.  

  

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2019 

Este plano de ação consiste na execução do planejamento do exercício de 

2019, elaborado com base na estimativa da dotação orçamentária prevista na 

Lei Municipal Nº. 1114/2018 que estabelece para a seguinte dotação para o 

exercício de 2019 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Turismo e Cultura R$ 642.500,00. 

Conforme o Planejamento do Exercício de 2019 ficará distribuído a Dotação 

Orçamentária da seguinte forma: 

Eventos oficiais que fazem parte do calendário elaborado pela secretaria para 

2019. 

Dotação: R$ 314.000,00 

Eventos de cunho cultural e tradicional municipal que recebem apoio da 

secretaria. 

Dotação R$ 35.000,00 

Projeção da reestruturação física, aquisição de materiais permanentes de apoio 

aos desenvolvimentos das atividades da pasta. 

Dotação: R$ 5.000,00 

Material de promoção turística que visa o desenvolvimento econômico 

municipal com foco no fomento comercial. 

Dotação R$ 4.000,00 



 
 
 

 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. 

 

 Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 - Centro - Redenção da Serra - SP. 
CEP: 12.170-000                     Tel: (12) 3676-1600 – 3676-1282 

Projeção de aplicação de recursos em projetos culturais que possibilitam a 

valorização da cultura nacional e local a crianças e jovens em risco de 

vulnerabilidade social. 

Dotação R$ 59.000,00 

Aplicação de recursos em serviços de tecnologia da informação e 

comunicação. 

Dotação R$ 1.500,00 

Aplicação em materiais de consumo em apoio à execução das atividades 

desenvolvidas pela SDETC. 

Dotação R$ 51.000,00 

Despesas fixas com folha de pagamento dos servidores municipais para 

exercício de 2019. 

Dotação Pessoal e Obrigações Patronais R$ 113.000,00 

Despesas com Serviço de Pessoa Física. 

Dotação R$ 1.000,00. 

PLANO DE AÇÃO PARA AS POLÍTICAS CULTURAIS 

Fortalecer a prática cultural do município de Redenção da Serra, possibilitando 

aos grupos e agentes da cultura local, atitudes de autonomia, atuando 

decisivamente na transformação de suas realidades, contribuindo com a 

formação social por meio de parceria com Secretaria de Promoção Social, 

educacional por meio de parceria com a Secretaria de Educação. 

 Executar projetos culturais as crianças e adolescentes, desenvolvendo 

potencialidades reforçando o pertencimento e a identidade cultural local. 



 
 
 

 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. 

 

 Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 - Centro - Redenção da Serra - SP. 
CEP: 12.170-000                     Tel: (12) 3676-1600 – 3676-1282 

Fortalecer a gestão cultural da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Turismo e Cultura dentro do município, executando com excelência as 

atividades, com constante capacidade de inovação, através de um processo de 

tomada de decisão participativa eficaz e democrática, sendo uma secretaria 

com relacionamentos éticos e coesos com seus parceiros e uma gestão 

estratégica equilibrada e de forte compromisso social. 

METAS 

Criação de programas culturais como: danças, capoeira, teatro, oficinas 

literárias, ampliação e adequação da Biblioteca Pública Municipal e ampliação 

do já existente como a Banda Municipal Manuel da Rocha Filho, além da 

possibilidade de municipalização da mesma para melhor expandir sua atuação. 

Buscar parcerias públicas e privadas para desenvolvimentos de programas 

sociais culturais que alcance as crianças e adolescentes dos bairros rurais e 

urbanos afastados.  

Reorganizar os apoios culturais e tracionais as festas rurais e urbanas por meio 

de documentos de apoios que deverá ser disponibilizado por meio eletrônico. 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Fortalecer a prática turística do município de Redenção da Serra por meio do 

ecoturismo, turismo rural, turismo histórico e turismo náutico em momentos que 

o reservatório da Represa de Paraibuna estiver com sua capacidade adequada 

à exploração turística. 

Possibilitar estudos, fazer o levantamento comercial, inventário de pontos 

turísticos, fortalecimento e apoio a Rota da Luz Paulista importante 

oportunidade de alavancamento turístico. 
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Atuar decisivamente no processo de transformação do município em potencial 

turístico que irá contribuir para desenvolvimento da economia local e 

consequentemente gerar oportunidades de empregos e geração de receitas. 

 Executar projetos turísticos com base nas potencialidades tradicionais dos 

eventos reforçando o pertencimento e a identidade cultural local. 

Fortalecer a gestão do turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Turismo e Cultura dentro do município, executando com excelência as 

atividades, com constante capacidade de inovação, através de um processo de 

tomada de decisão participativa eficaz e democrática, sendo uma secretaria 

com relacionamentos éticos e coesos com seus parceiros e uma gestão 

estratégica equilibrada e de forte compromisso social. 

METAS 

Elaboração do inventário turístico, criar ciclos de debates para o 

desenvolvimento do turismo com a sociedade civil, fazer o levantamento 

concreto de turista que passam pelo município nos eventos e pela Rota da Luz, 

Criar o CONTUR e FUNTUR, criar a primeira Conferência de Turismo de 

Redenção da Serra. 

   

Redenção da Serra, 03 de janeiro de 2019. 

 

 

Ismael Weslei de Souza Dreyfus 

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura. 

 


