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Relatório de Atividades do CITREM 

Exercício 2021 

Em 2021, o projeto do Trem Republicano continuou avançando em diversas frentes. Com 

a conclusão das obras da ferrovia, a houve a realização de pequenos reparos e também 

prevenções. O maior desafio do CITREM, que até então era o início da operação do passeio 

turístico, foi superado, fazendo, assim, o Trem Republicano suas primeiras viagens. 

Aseguir, detalhamos as principais ações empreendidas em 2021 pelo Consórcio: 

- Assembleias Gerais Ordinárias do CITREM 

Em janeiro de 2021, ocorreu a primeira reunião do ano, em que tomou posse o novo 

presidente do CITREM, prefeito de Itu, Sr. Guilherme dos Reis Gazzola, além dos demais 

membros do consórcio e novo Conselho Fiscal, tendo sido discutido o contrato de rateio 

no qual foi mantido o valor até então repassado pelos Municípios integrantes do 

Consórcio; 

Em setembro de 2021, ocorreu a segunda assembleia, em que foram discutidas e 

aprovadas as contas anuais referentes ao exercicio de 2020 e também a atualização dos 

integrantes do Conselho Fiscal do CITREM. 

- Contratação de Empresa de Contabilidade 

No exercício em questão, tendo em vista a inexistência de quadro de pessoal próprio por 

parte do Consórcio, foi necessária a contratação de empresa de assessoria contabil para o 

CITREM, sendo vencedora do respectivo procedimento licitatório a sociedade empresária 

Confie Assessoria Contábil S/S - EPP. 
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Em 2021, foram executados serviços de captação e drenagem de águas pluviais na oficina 

do Trem Republicano em Itu/SP. Tal obra foi essencial para o funcionamento do trem, 

pois, durante o período de chuvas, a plataforma destinada à troca de óleo ficou submersa, 

colocando em risco a estrutura destinada à manutenção dos trens e/ou prejudicando os 

trabalhos de manutenção deles. Foi contratada empresa especializadas nesse tipo de 

serviço. O certame licitatório foi realizado e as obras foram concluídas ainda no ano de 

2021. 

- Contratação de empresa para fornecimento de sistema de contabilidade 

Através de procedimento específico, no exercício de 2021 também foi contratada empresa 

especializada para fornecimento de licença de uso de sistema integrado de finanças 

públicas municipais (Obará Informática Ltda - Epp), software na área de contabilidade 

pública, tesouraria, portal da transparência e orçamento público. 
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- Contratação de empresa para disponibilização de site 

Foi realizada também a contratação da empresa Orion Internet e Multimidia S/S Ltda - 

ME para a prestação de serviços de hospedagem e manutenção do Web Site do Consórcio 

do Trem Republicano, por ter apresentado o menor valor dentre as proponentes. 

- Tratativas com a concessionária Serra Verde Express para descontos 

Foram, ainda, realizadas junto à Concessionária do Trem Republicano (Serra Verde 

Express) tratativas visando à implementação de mecanismos de fomento à atração 

turística aliados às perspectivas social e educacional, desenvolvendo-se, nesse âmbito, 

entre outras medidas, o projeto do passaporte turístico social, 

A crise sanitária decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus afetou 

seriamente, porém, as atividades ao longo do Exercício de 2021, acarretando 

consequências diante das estimativas de ocupação da atração turística inicialmente 

previstas no plano de trabalho da concessão, o que merecerá detida análise e 

aprofundamento técnico nos exercícios subsequentes. 

no 
Lucas Cardoso 

Superintendente do Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano - 

CITREM 

Praça Antonio Vieira Tavares, nº 20, Centro, CEP 43320-219, Salto/SP.  CMPJ 09.654, 487/0001.-00


