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Exma. Sra. Presidente 

Vimos através deste, informar a Vossa Excelencia sobre a documentaçao requerida pelo setor 
juridico da Camara Municipal, em urns conversa par telefone em dezembro de 2018- Em anexo, 
segue as ATAS relacionadas ao PLANO DIRETOR DE TURISMO DE JARDINOPOLIS, (PDTur), nas 
reuniöes ordinérias do COMTUJARD - Conseiho Municipal de Turismo de JardinOpolis. Para tambOm 
auxiliar 0 trãmite da aprovacao de nosso piano diretor, também estao anexado oficios relacionados 
ao PDTur. 

Ao que nos concerne pelas instrucOes passadas pelo Departamento Juridico da honrosa Cãmara 
Municipal, estes em anexos seriam 0 suficiente pars a continuidade do procedimento solicitado de 
aprovaçáo - jà que as audiéncias pUblicas foram realizadas em forma de Assembleias. 

Contando com o pronto atendimento por parte de Vossa Excelencia, antecipo desde ja, protestos de 
estima e consideraço. 

Atenciosamente, 

j$inpe A. B. C. Mile 
/secrettFioycniéApf de Cu/turn e Turismo 

Exma. Sra. 
Mar11 Rodrigues Violante Pegoraro 
Presidente da Câmara Municipal - Jardinopolis/SP cAMARA MUNIUPAL DE JARDINOPOUS 

RECEW 

Em/u_de..LdC_ 2# 
Ass. 



ATA DA 1' REUNIAO ORDINAMA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 
DE JARDINOPOLIS 

Ao décimo terceiro dia do més de junho de dois mil e dezessete, das dezenove horas as 
vinte horas e vinte minutos, realizou-se no Museu e Casa da Cultura "Paulo Portugal", 
situado a Praça Manoel Antonio Dias, s/n. Estiverern presentes os seguintes membros 
do conseiho: Cristhiano Marcelo Lele, Fernanda Suely Rini Souza, Guilherrne A. B. C. 
Ishie, José Eduardo Gomes Junior, Karine Meloni, Mario Roberto Meloni, Maxirniano 
Cândido do Nascimento, Rafael Henrique Castaldini, e Talita Bueno Quirino. A reunião 
foi iniciada pelo Sr. Guilberme Ishie, Secretario de Cultura e Turismo, que fez a 
apresentaçäo dos membros presentes no Conseiho, para o biênio 2017/2018, e ressaltou 
a importância historica desta reunião por ser a primeira reuniào formal de urn Conseiho 
de Turismo na cidade. Em seguida, fez uma explanaçao sobre o funcionamento e fonna 
de atuaçAo deste Conselho. Em sua fala, o Sr. Guilherme explicou que dentre as fhnçOes 
do conseiho estão propor, opinar, deliberar, fiscalizar e ser consultivo nas atividades 
turisticas de Jardinopolis e Jurucé. Além disso, a criaçäo e consolidaçao do Conselho 
são essenciais para que Jardinopolis figure no mapa turIstico e possa requerer verbas 
estaduais e federais para investimentos. Informou que ate o mês de agosto (do ano 
vigente) será necessário entregar o Piano Municipal de Turismo de JardinOpoiis. Este 
docurnento terã validade por 20 (vinte) anos corn o objetivo de nortear as açOes de 
Jardinopolis e Jurucé, segundo diretrizes do Piano Nacional de Turismo, e sua 
concretização será dada atravCs da Secretaria de Cultura e Turisrno e Conselho de 
Turismo. Dc acordo corn a explanaçao o Piano Municipal ira, inicialmente, abranger 
quatro rotas: 1) Rota da Fe ou Born Jesus da lapa; 2) Rota GastronOmica de Jurucé; 3) 
Rota Artistica e Historica e 4) Rota de Aventura e Turismo Rural. 0 Conseiho ira 
opinar e propor açOes dentro do que ja existe na construção do Piano. Alem disso, e 
funçao do Conseiho fiscalizar, rnonitorar e realizar a mediaçao das açOes e dos projetos 
corn a população. A proposta para a pasta é realizar urna ressignificaçao funcional, ou 
seja, fornentar e deslumbrar para formar e informar a população. Para isso será 
necessário uma prospecçäo do que poderá ser realizado, atravCs de um levantamento do 
que ja existe na cidade e pode ser rnelhorado e do que ainda e desconhecido e poderá 
alavancar novos horizontes. 0 secretário abriu a fala aos mernbros presentes para que 
cada urn expusesse suas perccpçOes. 0 Sr. José Eduardo parabenizou pela expianaçao e 
ye corn born s oihos as açOes, pois a cidade possui uma infraestrutura que esta esquecida 
e precisa ser resgatada. 0 Sr. Rafael se colocou receptivo e aberto a colaboraçao. 0 Sr. 
Maxirniano posicionou-se amplamente favorável a interdisciplinaridade entre as 
secretarias, o trabaihar junto será extremarnente benéfico a cidade. A Sra. Karinc apoia 
o resgate da rnemória e história da cidade. 0 Sr. Meloni contou aiguns "causos" para 
animar a reunião. Nada mais havendo a tratar o Sr. Guiiherme A. B. C. Ishie encerrou a 



reunião e assinará a ata depois de lida e aprovada. B nada mais havendo a constar, cu 
Talita Bueno Quirino, secretária, lavrei a presente ata. 

- 	 - 

Ishie 
Cultura e Turismo 



ATA DA r REIJNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 
DE JARDINOPOLIS 

Ao decimo prirneiro dia do més de julbo de dois mil e dezessete, das dezenove horas e 
quinze minutos as vinte e urna horas realizou-se no Museu e Casa da Cultura "Paulo 
Portugal", situada a Praça Manoel Antonio Dias, sin. Estiverern presentes: Carlos 
Wender Branco, Cristhiano Marcelo Lelé, Guilherme A. B. C. Ishie, José Eduardo 
Gomes Jnior, Luciana Bortolin, Mario Roberto Meloni, Marcus Tiago Fregonesi, 
Rafael Henrique Castaldini, Rui Eduardo Fernandes Ferreira Roselino e Talita Bueno 
Quirino. A reunião foi iniciada pelo Sr. Guilherrne Ishie, Secretário de Cultura e 
Turisrno, falando sobre a visita a uma feira de turismo em São Paulo. Mostrou modelos 
de mapas informativos sobre cidades que já alcançararn o Selo de Municfpio de 
Interesse Turistico (MIT) e corno ideias simples e de baixo investimento é possivel 
realizar a divulgaçao dos atrativos turisticos, culturais, comercias e etc. da cidade e que 
trarão urn retorno substancial. Para que Jardinopolis comece a carninhar nesta direçao, 
sobretudo para conquista do MIT, foi informando a contratação de urn profissional local 
que auxiliará no desenvolvirnento do Piano Diretor de Turismo (PDTur), alérn de contar 
corn a assessoria do Sr. Manoel Pedro Leal para que a cidade obtenha do MIT e para 
isto tambérn o Conselho de Turismo será rnuito importante, tendo como ftinçao 
fiscahzar a docurnentaçao do PDTur e as dernais açOes voitadas ao turismo. Ern 
seguida, foi apresentada a proposta para o aniversário da cidade que consiste na 
realização de urn festival gastronOmico (food truck), feira de artesanato, apresentaçao de 
urna orquestra sinfOnica e da orquestra de viola da cidade, exposicão fotográfica sobre a 
cidade, exposição de quadros do pintor JordAo e intervençöes culturais que acontecerâo 
no Centro Esportivo Newton Reis, nos dias 26, 27 e 28 deste més. A feira gastronOmica 
on food truck será organizado pela Equipe Food Park que apresentou projeto para 
realizar o evento, cabendo a Secretaria de Cultura e Turismo a intermediaçäo corn os 
cornerciantes locais do setor alimenticlo e a Prefeitura a cessäo do espaço e as 
fiscaiizaçOes. No mesrno molde acontecerá a feira de artesanato proposta per urn grupo 
de artesãos da cidade e que organizarào todo o processo de rnontagem e inscrição dos 
expositores, isto é, assirn corno ficou acordado corn a feira gastronOmica caberá a 
Secretaria de Cultura e Turismo a inteniiediação corn os artesAos locais e a Prefeitura 
caberá a cessão do espaço e as fiscalizaçOes. Tais festividades acontecerão no Centro 
Esportivo, para tanto a Secretaria de Cultura e Turisrno propOs a realizaçäo da 
apresentacão da Orquestra SinfOnica de Ribeirao Preto e da Orquestra de Viola Rio 
Pardo, alérn de urna audiovisual que abordasse parte da histOria da cidade e ainda outras 
intervençOes artisticas. Sobre as feiras (artesanato e food truck) foi informado que seth 
cobrado dos artesãos e cornerciantes das taxas para arnbulante e os rateio que vierem a 
ocorrer. 0 Sr. Marcus Tiago pediu a palavra e indagou como ocorreu o processo de 
convites para o food truck e a feira de artesanato, pois ern sua visäo ha a necessidade de 
vaiorizaçao dos artesäos locais e do cornércio local e para isso ele via corn extrema 



irnportância a realizaçAo de urn convite formal. 0 Sr. Guilhernie explicou que a tanto o 
festival gastronôrnico (food truck) quanto a feira de artesanato se derarn por 
apresentaçäo de proposta pelos organizadores. 0 Sr. Marcus reitera sobre a valorizaçAo 
dos comerciantes locais c que deveria haver isençAo fiscal para os mesmos participarcm, 
principalmente aos artesäos que iräo expor na feira. 0 Sr. Guilhermc ficou de 
encaminhar pedido junto ao Juridico para que fosse concedida a isençäo das taxas aos 
artesAos. Posteriormente, o Sr. Guilherme informou a necessidade de ocorrer uma 
eleiçAo para a composição da Diretoria do Conseiho e fez as seguintes indicaçOcs: o Sr. 
Rui para presidente, o Sr. Cristhiano para vice-presidcnte e as Sras. Talita c Flavia, 
respectivarnente como i a  e 2a  Secretaria. Sern objeçOes, a Diretoria foi cleita seguindo 
esta composiçAo. Já nas consideraçOes finais da reuniäo foi informado do processo de 
revitalizaçao das estaçOes da cidade, as quais seräo tombadas e farAo partc da rota 
turistica. Alérn disso, for marcado a P Assembleia do Turismo corn data para 
10/07/2017, as 19h no Anfiteatro do Centro Estudantil. Nada rnais havendo a tratar o Sr. 
Guilherrne A. B. C. Ishie encerrou a rcunião c assinará a ata depois de lida e aprovada. 
E nada mais havendo a constar, eu Talita Bueno Quirino, secretãria, lavrei a presente 
ata. 

7. ?  

fl. C. Ishie 
Cultura e Turismo 



ATA 3' REUNIAO ORD[NARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 
JARDINOPOLIS - P ASSEMBLEIA DO TURISMO DE JARDINOPOLIS E JURUCE 

Ao décimo oitavo dia de juiho de dois mil e dezessete, das dezenove horas e quinze 
minutos as vinte e uma horas realizou-se no Anfiteatro do Centro Estudantij "Gininho 
Marchio", situada Rua Domiciano Alves de Resende, 666. Estiverern presentes: 
Antonio Celso Saran, Artur Silva, Carlos Wender Branco, Cristhiano Marcelo Lelé, 
F!ávia Oliveira, Joao Ciro Marconi, José Eduardo Gomes Junior, Leandro Carvaiho, 
Luciana Bortolin, Marcia C. Martini, Maria Amelia Leira Fiacadori, Maria da Graça 
Leira Brigliadori, Mario Roberto Meloni, Marcus Tiago Fregonesi, Patricia Fernandes, 
Roberta Bortolin Silva Ribeiro, Roberto C. Brigliadori, Rui Eduardo Fernandes Ferreira 
Roselino, Sr. Vadinho e Talita Bueno Quirino. A Assernbleia foi iniciada pelo Sr. 
Guilherme A. B. C. Ishie, Secretário de Cultura e Turismo do Municipio, que fez uma 
apresentaço expiicando a funçao do COMTURJARD - Conseiho Municipal de 
Turisrno de JardinOpolis - e que a atuaçäo do mesmo junto a Secretaria C de extrema 
importAncia para que a cidade conquiste o selo do MIT - Municipio de Interesse 
Turistico. Para isso a cidade precisa apresentar seu potencial turistico, para isso estäo 
sendo estudadas as seguintes rotas: 1" Festa do Born Jesus da Lapa ou Rota da Festa do 
Born Jesus da Lapa; 2a  Gastronomia em Jurucé on Rota Gastronomica e do Lazer ern 
Jurucë; Y' Peculiaridades e celebridades historicas e artisticas ou Rota Histórica e 
ArtIstica; e 4a  Devido a fazendas, sitios e planicies que compOern a area isto contribuem 
para o turismo de Aventura e o Rural ou Rota da Aventura e do Turisrno Rural. AlCm 
disso, a cidade necessita ter o PDTur - Piano Diretor de Turisrno - que consiste no 
levantarnento e análise de dados para ser realizadas açOes de desenvolvirnento do 
turismo, levantamento dos potenciais turIsticos pensando-se no envolvirnento do setor 
econôrnico e cornercial da eidade. Em seguida, assumiu a fala o Sr. Manoel Pedro Leal 
que se apresentou e nos contou que atua ha 20 anos na area do turisrno e ja incorporou a 
equipe tCcnica do MinistCrio do Turismo. Segundo sua fala o turismo esta passando por 
urn processo de regionalizacao, on seja, o turismo esta sendo segmentado a partir de 
regiOes turIsticas que envolvem inñmeras cidades que possuem produtos turisticos ern 
cornum e que esto dando origem aos circuitos turIsticos. AlCrn disso, ressaltou que o 
turismo é processo ern longo prazo, que envolve sustentabilidade, e urna eadeia em 
rnovimento e trata-se de urn processo recente de desenvolvirnento no BR, a partir da 
decada de 1990. 0 Sr. Manoel nos disse que o turisrno deve ser pensado como 
agregador de infraestrutura, gerador de renda e empregos e rnelhoria na qualidade de 
vida dos rnunicipes e turistas. 0 processo para se pensar o turismo ern uma cidade 
consiste em realizar um diagnOstico, isto é, urn levantamento dos potenciais turisticos 
que a cidade oferece. Posteriormente, ha a necessidade da profissionalizaçAo do turisrno 
através de investimentos, treinamentos e capacitaçôes e aparéncia iisica do local. A 
destinaçäo dos recursos C uma decisao em conjunto entre o Gestor PUblico e o Conseiho 
de Turismo, estes ordenarn e indicarn os locais para investimento. Contudo, nAo 



podernos esquecer que urn pianejarnento abrangente envolve três pilares: comunidade, 
poder püblico e classe empresarial. Ao tdrmino desta Assembleia agendou-se para a 
segunda sernana de agosto, corn data a confirmar, a proxirna reuniäo para tratar o 
planejarnento do PDTur. 0 Sr. Guilberme A. B. C. Ishie encerrou a reunião e assinará a 
ata depois de lida e aprovada. B nada mais havendo a constar, eu Talita Bueno Quirino, 
secretária, lavrei a presente ata. 

-7 

Qffl1wt1ie A. B. €jIshie 
Secrçtario de Cultura e Turismo 



ATA 4' REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 
JARDD.JOPOLIS - Y ASSEMBLEIA DO TURISMO DE JARDINOPOLIS E JUIRUCE 

Ao décimo quinto dia de agosto de dois mil e dezessete, das dezenove horas e quinze 
minutos as vinte e urna horas realizou-se no Salata Hotel, situada Rua GetUiio Vargas, 
670. Estiverem presentes: Aline de Cássia Franca, Antonio Celso Saran, Cristhiano 
Marcelo Lelé, João Ciro Marconi, José Eduardo Gomes Jñnior, Josiane R. Fonseca dos 
Santos, Leandro Donizete Carvaiho, Marcia Cristina Martini, Mario Roberto Meloni, 
Marcus Tiago Fregonesi, Marislei Hernandes Resende, Maximiano Candido do 
Nascirnento, Rafael Henrique Castaldini, Roberto Carlos Brigliadori, Rui Eduardo 
Fernandes Ferreira Roselino, Sérgio Téfla, e Talita Bueno Quirino. A Assembleia foi 
iniciada pelo Sr. Guiiherme A. B. C. Ishie, Secretário de Cultura e Turismo do 
Municipio, relatando uma visita técnica a cidade de Brotas realizada em parceria corn o 
SEBRAE. Sua fala teve destaque ao dizer que o fundamental pan o desenvolvirnento 
do turismo consiste na união entre o Poder pUblico e o poder privado, no entrosamento e 
parceria entre estas esferas, na confiança Para desenvolvimento e execuçAo das açöes. 0 
Sr. Marcus Tiago aproveitou e ressaltou que o turismo para ser born para a populacao 
tern que ser bom para o turista, pois se trata de uma relaçao rnütua de troca. Alern disso, 
Em seguida, o Sr. Manoel Pedro assume a fala para retomar a discussào sobre o Piano 
Diretor de Turismo (PDTur) onde colocou que o Associativismo é de extrerna 
irnportância pam que o turismo seja alavancado e para isso o primeiro passo deve partir 
do poder Pñblico para gerar credibilidade para corn o empresariado. Além disso, 
informou que nesta Assembleia serAo definidos os pontos do Planejarnento que terão 
vigéncia de 2017 a 2019 e cujos objetivos serAo definir urn piano de trabaiho para 
executar as açOes de desenvolvimento do turismo de Jardinopolis e Jurucé. Para a 
realizaçAo deste processo foi realizado uma dinarnica que dividiu os presentes em dois 
grupos para anahsar os pontos fracos/ameaças (grupo 1) e os pontos 
fortes/oportunidades (grupo 2). Contudo, além de ievantar tais pontos os membros dos 
grupos deverao propor açöes estratégicas, nurnerando cada ação, pois um ponto pode 
gerar mais de uma ação estratégica. Alérn disso, cada grupo terá urn anotador e urn 
cronometrista, o tempo disponibihzado foi de quarenta (40) rninutos. Ao final do tempo 
foi reahzada a leitura dois grupos e feitos os apontamentos. 0 grupo 1 (pontos 
fracos/arneaças) levantou: falta de sinalizaçao; descrença e desconhecimento; falta de 
capacidade técnica; perda da identidade; não participaçào do comércio; meihoria da 
segurança. 0 grupo 2 (pontos fortes/oportunidades) levantou: Festa de São Pedro e 
Lapa; gastronomia; turisrno rural; fatos curiosos; lazer multiuso; histOrico-artIstica. 
Apos esta dinarnica o Sr. Manoel eornentou que é de grande valia a criação de urn selo 
do COMTUR on COMTURJARD, para ser utilizados no comércio e que também a 
divuigaçAo na radio local auxiliará na informaçao e participação do comércio, PrOxima 
Assembleia esta agendada para data de cinco de setembro do corrente ano (5/9/2017), 
em local a definir. Nada mais havendo a tratar o Sr. Guilherme A. B. C. Ishie encerrou a 



reuniäo e assinará a ata depois de lida e aprovada. B nada mais havendo a constar, eu 
Talita Bueno Quirino, secretária, Iavrei a presente ala. 



wcE Xd3. C. Ishie 
de Cultura e Turismo 

ATA 5" REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 
JARDINOPOLIS -3" ASSEMBLEJA DO TURISMO DE JARDINOPOLIS E J1JRUCE 

Ao deciino nono dia de setembro de dois mil e dezessete, das dezenove horas e quinze 
rninutos as vinte e uma horas realizou-se na Câmara Municipal, situada na Praça JoAo 
Guirnaräes, 60. Estiverem presentes: Ana Teixeira, Cristhiano Marcelo Lelé, Joäo Ciro 
Marconi, José Eduardo Gornes Junior, José Mauro Morals, Leandro Almeida, Marcia 
Cristina Martini, Luiz Francisco de Castro Lé, Marcus Tiago Fregonesi, Rafael 
Henrique Castaldini, Roberto Carlos Brigliadori, Rui Eduardo Fernandes Ferreira 
Roselino, Sarnanta Almeida e Talita Bueno Quirino. A Assernbleia foi iniciada pelo Sr. 
Guilherrne A. B. C. Ishie, Secretario de Cultura e Turismo do Municipio, realizando 
uma smntese das reuniOes anteriores e focando aos presentes que as assembleias 
realizadas tern o objetivo de planejar projetos turIsticos ao municipio para elevá-lo a 
patamares nacionais e aumentar produtos e serviços aos turistas e corn isso colaborar 
corn a economia da cidade. A palavra é passada ao Sr. Manoel que começa que diz que 
a ideia central a partir do encontro realizado hoje será a organizacAo de encontros entre 
grupos que tratarAo da fonnataçao produto turistico, da infraestrutura e do marketing 
voltado para a sensibilizaçao. 0 encontro destes grupos visa estudar o potencial da 
cidade e come,  desenvolvé-lo. Desta forma, devernos entender como produto turistico a 
cidade em si, seu patrimônio local, sua historia e de seus moradores (a ideia é encantar o 
turista com fatos, dados e irnagens). Outro ponto importante é abordar a educaçao 
ambiente, ern primeiro lugar com os moradores e depois repassar aos turistas (aqui 
deve-se envolver a Secretaria de Educação e Meio Ambiente). E entender as diferenças 
entre potencial turistico e produto turistico, sendo que o potencial pode tornar-se 
produto. Elaborar o calendário turIstico para 2018. Além disso, realizar miniexposiçOes, 
feiras para divulgar a cidade e criar folder informativos sobre a cidade. 0 Sr. Guilhenne 
A. B. C. Ishie encerrou a reunião e assinará a ata depois de lida e aprovada. E nada mais 
havendo a constar, eu Talita Bueno Quirino, secretária, lavrei a presente ata. 



ATA DA 6a REUNIAO ORDNARTA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURJSMO 
DE JARDINOPOLIS 

Ao décimo primeiro dia do rnês de janeiro de dois mil e dezoito, das dezenove horas as 
vinte e horas e trinta minutos, no Centro Estudantil "Gininho MarehiO", situado a Rua 

Domiciano Alves de Resende, 666. Estiverem presentes: Christiano Marcelo Lelé, 
Flávia de Oliveira, Guilherme A. B. C. Ishie, José Eduardo Gomes Junior, Rui Eduardo 
Fernandes Ferreira Roselino e Talita Bueno Quirino. A reunião foi iniciada pelo Sr. 

Guilherme Ishie, Secretário de Cultura e Turismo apresentando o cronograma de 
reuniöes para o ano de 2018. Foi entregue eópia do cronograma aos presentes. Em 
seguida informou que em dezessete anos de existência da Secretaria é a primeira vez 
que o Conseiho de Turismo esta se estruturando e fazendo-se participante. Aproveitou 
para comunicar que este ano nan haverá Carnaval realizado pela Prefeitura devido ao 
alto custo que será necessário investir para a realizaçào do evento e isto no mornento é 
inviável para a Secretaria. Contudo, a Prefeitura e a Secretaria irAo apoiar o evento que 
acontecerá no distrito de Jurucê, Iniciativa da Igreja e comunidade local. Além disso, 
iriformou a saida de Jardinópohs do Consórcio da Amitam. Tal decisào foi tomada pelo 
Prefeito, Juridico e Sr. Jorge Saquy (Secretário de Planejamento) sem qualquer 
cornunicado ou justificativa ao Secretário de Cuitura e Turismo. Contudo, estào 
ocorrendo encontros e visitas pan uma reaproxirnacAo da Secretaria corn o Consórcio 
para futuras negociaçOes. Outro ponto levantado pelo Sr. Guilherme diz respeito a 
ausência de membros do Conseiho nas reuniOes. Como sugestAo será feito contato com 
os mernbros ausentes pan que se posicionem sobre a permanéncia no Conselho. Se os 
membros decidirem pela saida do Conseiho será realizado convite e votaçäo para 
composiçAo das vagas disponIveis. De imediato foi sugerido a substituiçao da Sra, 

Teresa (suplente pela SEMCT) pela Sra. Fiávia Oliveira. A aprovacAo se deu por votos 
unânimes. E, por fim, foi cobrada a situaçAo sobre o Piano Diretor de Turismo (PDTur), 
no qual ainda estava pendente ao Gestor rnáxirno da Administração Püblica (prefeito), 
em informar o Secretário da Cuitura e Turismo. Nada rnais havendo a tratar o Sr. 

Guilherme A. B. C. Ishie encerrou a reuniäo e assinará a ata depois de hda e aprovada. 
E nada mais havendo a constar, eu Talita Bueno Quirino, secretaria, iavrei a presente 

ata. 

C. Ishie 
t e Turismo 
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cjjflj.rdjnnpQJr$ sp.gJr 	t (16) 3663 44 ,04 :999?  02 fl 

Jardin000fls, 29 de marco de 2017 

Oficia no  01412017 
Assunto:- Indicação de membros 
Para o Conseiho Municipal de 
Turismo de Jardinópolis 

Exrno. Sr. Presidente 

Virnos atraves deste, solictar a Vossa Exceléncia a indicação de dais membros da 
conceituada Câmara Municipal para serern representar.te a suplente, 
rospectvamente, junta ao conseiho Municipal de Turismo de Jardinópolis - 
COMTUJARD, do acordo corn a L& no 3568/09 do 09 do setembro do 2009. 

Contandc corn a pronto atendirnerto por pane do Vossa Excelencia, antecipo desde 
jä, protestos de estirna e corisideraçao. 

Atencosarnente, 

-p 

FGurthrrne A. B. . tstiie 
a e Turismo 

/ 

.. 

Exmo.Sr. 
Jose Eunpedes Ferreira (Chupeta) 
DD Presidente do Camara Municipal 
.Iarr1nAnfl 	on 



PREFE1TURA MUN I CIPAL DE JARD1N6POUS 
- 	 sÃo PAULO 

- 	 Secretaria Municipal de Administraçao e Planejamento 
Praça Dr. Marc Uns, 150- Centro - 14680-000 

JARDINOPOLISSP 	 Fone (5) 3690-29:9
oN  - 	

- 	 - 

JardiriOpohs 22 de outubro de 2018. 

OFICIO SEMAP N° 342 1 2018. 

REQUERIMENTO 14° 7112018. - Oficio n° 52912018, do 16 de outubro de 2018-
Câmara Municipal de Jardinópolis. 

Interessado Vereador José Eduardo Gomes Rho. 

limo. Senhor 
Guilherme A.B.C. 
OD. Secretário Municipal da Cultura 
Prefeitura Municipal tie 
Jardinópolis - Si'. 

Prej'ado Senhor ,  
Em atendirnento ao acima referenciado encaminho a Vossa Senhoria côpia do 
Requerimento if 71, do Vereador José Eduardo Gomes FlIho, solicitando inforrnaçOes 
e o mesmo devera ser respondido por Vessa Senhoria e, entregue na Secretaria 
Municipal de Admtnistraçao e Planejarnento a ATE 0 DIA 26 DE OUTtJBRO DE 2018, 
pois a Prefeito Munic ipal tern prazo regimental pars as devidas explicaçbes. 
Atenciosamente 

Jor~44as.Sebttntlo 
Secretario Municipal 1 Admin;stração e Planejamento 

"I 



rrf2ttura Municipal be 3Jarbinbpulth 
ESTADO DE SAO PAULO 

TERRA DAMANGA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTLJRA E TURISMO 

Praça Manoel Antonio Dies s/n 0 , Contra, Jardinopolis —SP CEP 14680-000 
ultura'jardin000tis so gov br tel (16)36634404 / 9997 0270 

JardinOpolis, 29 tie marco tie 2017 

Oficlo no 01512017 
Assunto:- lndicação de membros 
Para a Conselho Municipal de 
Turismo de Jardinépolis 

Exmo. Sr. Secretàrio 

Vimos através deste, solicitar a Vossa Excelència a indicaçâo de dois niembros tie 
conceituada Secretana Municipal tie Esportes e Lazer pare serem representante G 

suplente respectivamente, junta ao conseiho Municipal do Turlsino do 
Jardinopohs - COMTUJARD tie acordo corn a Lei no 3568109 do 09 tie setembro 
tie 2009. 

Contando corn a pronto atendimento par parts do Vossa Exceléncia, antecipo desde 
jé, protestos do estirna e consideraçào. 

Atenciosamente, 

V 

Guilperme A. B C. lshe 
Secretarlo Munvpal tie Culture e Tt.risrno 

Exmo. Sr. - 

Maximiano Candldo do .Nascimento (Max) 
DD.Secretário Municipal do Esportes e Lazer 
Jardlnopolis - Renato Silva 

Assessor do lrnprenss 
MTB 3294S 



Itlrnfnitnrn ftlttnirinnl ho 
ESTADO 09 sÃo PAULO 

TERRADAMANGA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
DEPARTAMENTO MLNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

Piaça Manoel Antonio Dias s/na,  Centro, Jardrnopolis —SP CEP 14680-000 
cultuiaajardrnopoks sngov br -(16) 3663 4404 

Jardrnopohs 03 de maw de 2017 

Oficio it0  03712017 
Assunto AprovacAo dos niembros 
Pura COMTUJARI) - Consetho Municipal 
de Turismo de Jardinépolis 

Exmo. Sr Prefeito 

Vmos através deste, solicitar a Vossa Exceléncia a aprovacâo dos seguintes nomes para 
tompor o Conseiho Municipal de Tunsmo de Jardmopohs, de acordo corn a Lei n° 3568/09 
di 09 di setembio de 2009 

- reprecentantes cia Secretaria Municipal cia Cultura e Tunsmo Thhta Bueno Quirmo 
(titular) e Antônta Terennha Marques Vizu (suplente) 

- representantes da Adrninistraqäo Municipal Méno Roberto Metorn (titular) e 
Rafael Henrique Castaldini (suplente); 

- represeinaites cia Secretaiia Municipal de Esporte e Lazer Waldiney de Castro 
(titular) e Maxmiano Cãnthdo do \ascimento (suplente), 

- ieprescntantes da Camara Municipal Cleber Tomaz de Camargos(titular) e Jose 

Eduardo Comes Junior (suplente) 
- representantes cia AssociaçAo Comercial e Industrial de JardinOpolis: Luciana 

Bortoirn (titular) e Carlos Wender Branco (suplente), 
- representantis de Hoteis Restaurantes, Bares e Similares em Jardinopobs 

Malk Douglas Ferreira Barbosa (titular) e Cnstluano Marcelo Lele (suplente) 

-. representantes de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares em Jurucé Kanne Melorn 
(titular) e Fernanda Stiely Rini Souza (suplente); 

- lepresentantes das Ajncias de Viagem do municipto Rut Eduardo Fernandes 
Ferreira Roselmo (titular) e Gisele Maria Fernandes (supleme), 

- representantes da Agéncia de Jardinópolis do Servico de Apoio as Micro-Pequenas 

Empresas de Sào Paulo - SEBRAE Marcus Tiago Fregonesa (titular) e Josiane 

Rodrighero (suplente). 



;sSim que aprovado, virnos, nosamcntc solintar a Vossa Fxcekncia os pTocethmenlos 

buiocrthicos pan quo o Conscho Municipal de Turisrno de Jardinépohs seja instaurado. 

Coniundo coin u pronto atendtmento por pane tie Vossa Exceléncia, antecipu desde já 
protestos dc c,tima e considcraçao. 

\lericiosaniente. 

(iuilhcrne A. B. C. Isinc 

Secretario Municipal de Cultura : Turismo 



TERRA DAMANGA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

Praça Manoet Antonio Dias s1n 0 , Centro, Jarthnopolis —SP CEP 14680-000 

cultura(Thjardinopolis SD QOV br 	tot (16) 3663 4404 

Jardinopolis, 07 do juiho do 2017. 

Oficlo n°  09112017 
Assunto:- Sobre a contratacao de empresa.para 
manufatura do Piano Diretor de Tunsmo 

Exrno. Sr. Prefeito 

Vimos atraves deste informar a Vossa Exceléncia, corn teor a carater EMERGENCIAL, pars 
atuahzar as informacöes contidas no Oficio 062/2017 (29 do maic de 2017) da SEMCT 
sabre a contratacão do Prestador do Serviço do Tunorno pars auxiliar na manufatura do 
POTur - Piano Diretor do Tunsmo do Jardinópolis e do thstrito do JurucG 

Justifica-se a contratacão para qua Jardinopolis.a Juwcé possarn sec contemplados no MIT 
- Muntcipio de interesse Tunstico polo Estado do São Paulo onde as cidades selectonadas 
terão a oportunidade do receber anualmente urns verba pars auxiliar a movimento turistico 
do cdade a região. 

Em anexo, segundo solicitado, alérr deste oficio, segue a Requisição corn a Justif3cativa 
atuakzada pars a pertinéncta dos setores quo a requereram juntarnente corn o Termo do 
Referenda pars os servicos quo serão prestados Contando corn o pronto atendimento por 
parte do Vossa Excelencia antecipo desde ja protestos do estima e consideraçâo 

Atenciosarnente, 

Exrno. Sr. 

Or João Ciro Marconi 

DD. Prefeito Municipal 

Jardlnópolis - SP 

Ca 

" eo~ l 
o r/g  z7i 



ae lffirefintura 4lunicipat lit !iarhindputiz 
ESTADO DE SAO PAULO 

TERRA LA MANGA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TUR1SMO 

Praça Manoel Antonio Dias s/n 0, Centro, Jardinopobs —SP CEP 14680-000 
cultura(thiardinopolis.sp,aov.br 	tel. (16) 366344 04 

Jardinopolis, 12 de juiho de 2017. 

Oficio no 09812017 
Assunto:- Convite para as Secretarias, Prefeito e Vice-Prefeito 
para a Primeira Assembteia do Turtsmo cia cidade 

Exmo. Sr. Prefeito 

Virnos através deste, solicitara Vossa ExcelOncia, primeirarnente que possa comparecer na 
Primeira Assembtó4a do Thnsmo no dia 18 de juiho tIe 2017, as 1800 no Centro 
Estudantil Gininho Marohio conforme o convite em anexo 

0 invitamento se estende para a Excelentissfrno Vice-Prefeito, Segundamente, sohcitamos 
par gentfleza que seja enviado uma côpia do convite para as Secretanos Municipals e as 
Chefes tIe Departarneritos. 

Contando corn o pronto atendimento por pade de Vossa Exceléncia, antecipo desde jé, 
protestos de estima e consideraçao. 

Atenciosamente. 

Exrno, Sr. 
Dr João Ciro Marconi 
DO. Prefeita Municipal 
Jardinopolis SR 

gm 
Ishie 
ura e Turismo 



a ljlrzfzitura Municipal be llathtnápulis 
ESTADC DE SAO PAULO 

TERRA DA MAN GA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

Praça Manoel Antonio Dias s/n 0 , Centro, Jardinopolis - SP CEP 14680-000 
cuIturajardinopohs sp gov br tel (16) 366344 04 

JardinOpolls, 19 de setembro de 2017 

Oficio n° 14012017 
Assunto:- Utilização cia espaco para a 1(1 Assemblela de 
Turismo em Jardinopolls - as 19:00 

Exrno, Sr. Pres1dente 

Vimos .através deste; solicitar a Vossa Exceléncia a utilizacão do espaco de reuniOes da 
Câmara Municipal, para quo seja reatizada a III Assembleta de Turismo em 
Jardinopoks as 19:00 - aborts para toda a poputaçâo 

0 espaco deverá ester pronto para organizaçäo as 18:00. .0 ancontro vai ate as 21:00. Se 
possivel deixar preparado a kit-multimidia (projecào, sam etc...) pars uso do palestrante e 
para a Secretário. 

Contando corn a pronto atendimento par parte de Vossa Exceléncia antecipo desde ja, 
protestos de estima e.consideraçao. 

Atenciosamente, 

A. 3 C. Ishie 
il de Cultura e Turismo 

Exmo. Sr. 
José Euripedes Ferreira (Chupeta) 
DD.Presidente da Camara Municipal 
Jardinopolis - SP 

CAMAM fL%aPA1 DE 3MDINOPDL.c 

DFr1 	 71 
'½ 	 41 
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ESTADO DE SAC PAULO 

TERRA DA MANGA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

Praça Manoel Antonio Dias s/n 0 , Centro, Jardinópolis - SP CEP 14680-000 
cultura@;ardinopolis so coy br 	tel (16) 3663 44 04 

Jardinopolls, 19 de setembro de 2017 

Oficlo n° 14012017 
Assunto - Utilização do espaço pare a III Assembleia de 
Turismo em Jardinopolis - as 19,00 

Exmo. Sr. Presidente 

Vimos atraves deste, solicitar a Vossa Exceléncia a utilizaçao do espaco de reuniães da 
Câmara Municipal pars que seja reahzada a Ill Assemblela de Turismo em 
Jard;nopolis as 1900- aberta pars teds a populaçao 

0 espaço deverá estar pronto pars organizacâo as 18:00. 0 encontro vai ate as 21:00. Se 
possivel, dentar preparado o kit-muitimidia (projeção, sorn etc—) pars usa do palestrante e 
pars o Secretario. 

Contando corn a pronto atendimento por parts de Vossa Exceléncia, antecipo desde já, 
protestos cia estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Exmo. Sr. 
José Euripedes Ferreira (Chupeta) 
DD,Presidente cia Camara Municipal 
Jardinopolis - SP 

CAMARA NUMCipAL 

\c(f& 71 i\. 
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ESTA000E SAO PAULO 

TERRA DAMANGA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ruRisMo 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

Praça Manoel Antonio Dias s/n 0 , Centro, Jardinopoits —SP CEP 14680-000 
cuitura©jardinopohs sp gov br tel (16) 3663 4404 

Jardinopolis 31 de outubro de 2017 

Oficia n° 161/2017 
Assunto - Primeiro Rascunho do POTur de Jardinopolts 
Para Ieitura apontamentos e conhecimento 

Exmo Sr Prefeito 

Virnos através deste informar a Vossa Excel encia que estamos ternhinando a PDTur - 
Piano Duster de Turismo Estamos a 90% de terminar a documento e a 80% Para 
Iniciarmos as tramites legais burocraticos e logistco Para entrar corn a pedido de sermos 
contemptados pelo MIT - Municipto de interesse Turistico 

Por gentileza pedirnos a Vossa Exceléncia que anahse a documento Para conferencia 
apontarnentos e rnudanças se houverem Ainda nào e o documento oficial ou finalizado já 
que ainda faltam 101/b de informaçOes 

Contando corn o pronto atendimento por parts de Vossa Exceléncia antecipo desde ja 
protestos de éstirna e consideracáo, 	 - 

Atenciosamente, 

Culture e Turismo 

Exmo. Sr. 
Dr Joâo Ciro Marconi 

00. Prefeito Municipal 

Jardinópolis - SP 

1Q L2J1 
vtf C$' 
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ETADd DE $40 PAULO 

TERRA DA MANGA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

Praça Manoel AntOnio Dias s/n° Centro, Jardinopobs —SP CEP 14680-000 
seculturac?jardinoaotis SD aov br 	tel (16) 3663 4404 

Jardiriopolis, IS do marco do 2018 

Oficto n° 03312018 
Assunto - Mudança no corpo do conselbo do TURISMO - 
COMIUJARO - substituicao do membros e suplentes 

Exrno Dr. Prefeito 

Vimos atraves deste, informac a Vossa Excelencia algumas mudanças feitas no nosso 
Conseiho do Turismo de Jardinopolis (COMTUJARD) Muitos dos mombros, em quase urn 
ano de gestâo do pasta do Turismo nunca comparecerarn em reunião alguma, seja eta no 
teor Ordinano, Extraordlnána ou mearno em forma do Assombleta 

Por isso sohcitan,os por gentileza que repasse 20 Setor Responsavet para que seja fella a 
Declaraçao do nova corpo da COMTUJARD 

representantes do Secretana Municipal da Cultura e Tunsmo Talita Buena Quirino 
(titular) e Flavia Sezerra do Oliveira (suplente), 
representantes cia Administraçao Municipal Mario Roberto Meloni (titular) e Rafael 

Henrique Castaldini (suplente) 
representantes do Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Waldiney de Castro 

(titular) a Maximiano Cândido do Nascimento (suplente), 

representantes da Câmara Municipal José Eduardo Gomes Junior (titular) e 

Andre Lutz Zanata (suplente) 

- representantes da Assoctaçao Comercial e Industrial de JardinOpobs Luciana 

Bortolin (titular) e Carlos Wonder Branco (suplente) 
- representarttes de Hotets Restaurantes, Bares e Similares em Jardinopohs 

Cristhiano Marcelo Lob (titular) e Veridiana Louzada Costacurta (suplente), 

representantes de Hotis Restaurantes Bares e Similares em Juwcè Kanne 

Melon! (titular) e Fernando Suely Riul Souza (suplente), 

representantes dos Agencias de Viagern do municipio Rui Eduardo Fernandes 

Ferreira Rosebno (titular) e Gisele Maria Fernandes (suplerite) 

representantes do Agéncia do Jardinopolis do Serviço de Apoio as Micro-Pequenas 

Empresas de São Paulo SEBRAE Marcus Tiago Fregonesi (titular) e Jostane 

Rodrighero (suptente) 

/1 
7 
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Contando corn a pronto atend;rnento oor parte de Vossa Exceléncia e dos demais 
ustnssirnos vereadores, anteciparnos desde ja protestos de estirna e consideracão. 

Atenc;cjsarnente 

GuiSrrne A 	d' Ishie 
3ecreta'0 Municipal de Cu! tiara o Thrisrno 

Exmo. Sr. 

Or Joäo Ciro Marconi 

DO. Prefeito Municipal 

Jardinópotis - SP 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

— -t 

TERRA DA MANGA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

Praça Marioel Antonio Dias s/no , Centro. Jard;nOpolis - SP CEP 14680-000 

S. (16) 366344 04 

JardinOpols. 23 de outubro de 2018 

Oficlo n' 11412018 
Assunto:- Resposta ao Oficlo NO34212018 (SEMAP), 
sobre o Requerimento N°71/2018 - Camara dos Vereadores 

Exmo Sr. Secreiario 

Vmos atraves deste. responder 30 ilustrissimo sobre as informagdes soltcitauas através do 
Ofic;o NO34212018 e iacrben do Requerimento N 07112018 enviado aO Depramento tie 

Cuitu'a e Tur;srr.o de Jardtnopohs. 

No 0 a 31 	o4jbro do 2017, através da atua;ào e oroduçao do COMTUJARD (Consetho 
Municipal de T.jhsrno de Jardinopolis), Departarnento de Cultura e Turismo edo profssional 
de Tur;smo contratado na epoca (Manoel da AMITAM), fol enviado urn Officio de nQrnero 
161/29017, alegando conferéncra e aprovaçào por parte do excelentssirno Prefeito, po:s a 
pan' da anã:;se e do parecer do mesmo, podetiarnos dar inicio a aprovação do POTur 
(Plano Lrtor de Turismo - ern anexo do rnun;cipo Ainda no mesmo Oc0, informamos 
que o cocurronto estava 90% pronto na Epoca (porque a aprovaçäo do Gestor Pübico 
Maximo 6 a ethoa rnas importante de todo o procedirner.to) 

Ass'y' aguarcarnos ate a da 18 cc dezembro de 2017, onde, novarnente, pedirnos a 
rjturcâa das c'icitaçOes feitas em prol do Departamenta do Cuttura € Turismo, atraves do 
of co de numero 178/2W (alérn tie outras nfornaçOes  que vâo alem oa parte do turismo), 
na qual requerernos r.ovarnente a atencäo ac d3curnento enviado em anexo aa Oflco 
citado ar,:n'a 

Corn a virada do ano. outras urgenclas foram pautadas no Departamento tie Cuitura e 
Turismo, no quat nâo postulamos cob:ancas e posicionarnento ao Prefeto (pois sabernos da 
cemanda que he é atrbuido pec cargo, preferindo aguardar o contato a respostas dos 
cflcios mandados acirna). 

Eniao aprovetando a oportunidade tanto gerada peic Requenmento, quanta da atençäo 00 

Listrissmo Sec:e:ario envinmos novamente o PDTur em versão impressa, Para que posse 

ser fe:ta Os prccethmen:os soHcitados tie ieltura, anãhses, apontamentos e aprovacâo (ou 
flat' corn !ustiflcauvas), Para que o documento sea editado, processado a entregue a 
Camera dos Vereadores Para scu devido procedimento tie aprovação, abnr.do portas Para  
as oportunidaiss cue a Plano Diretor de Turismo flrC ao muriciplo e aos municipes 



Contando corn o pronto atenthrnento por parte de Vossa Excelér.da, antecipo desde ja. 



tâmara j%iuntripat be 31arbinópoti 
. 	/ 	 e5tabo be Ao j.Baulo 

V. CA 

'EMENTA: RequeraoScnhor Prefeito DESPAC*JO: 	 - 	- 

que envie a esta Casa de Leis. pan 	RuiQuE'iMENTO 
conhecimeuto, infonnaçOes a respeito da 	APR OVA DO 
análise c aprovaçäo do Piano Diretor de  

Turismo, bern como se foram cone luidas a 

suaanáliseeaprovaçao. 	 . - ---.--- 	_.. 	- 	Camara  MuntcLpth d 	 -- -- 

REQUERIMENTO N..° 71/2018 

A Presidncia: 

O Vereador infra-assinado vein a presença desse 
PlenOria Legislativo requerer o quanto se segue ao Senhor Prefe Ito de Jardinápolis. 

Requefro4—,"tz refeitaque envie a esta casa de Leis, 

connecimento, rnfonnaç.ôvsa respeito cia 	 rovacAo dG Piano Diretor de Tunins
.,.  

eaethn 

ano Diretor de Turisrac 

nac. 	 . ........- 

Leinbm, am 	-qucjern parecer e aprovacão do piano, tanto 

a Secretaria Municipal de Cuitura quanto o Consetho deTuiismo permanecein na ilegalidade, 

no podendo dar contirnüdade no Piano Diretor de Turisrno pot auséncia de aprovaçào. 

Sala des Sessôes. 15 de outubro de 2018. 

velesdor 

/ 



Atenciosamente 

a. Turismo. 

4S Irthituva fitunidpai lit 3larbtnâputis11 
ESTADO DE SAO PAULO 

TERRA GA MANGA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

Praça Mandel AntOnio Dies s/n 0  Centro Jarthnopolis - SP CEP 14680-000 
seculturatiardinopohs so ccv br 	tel (16) 3663 44 04 

Jarthnopolis 09 de novembro de 2018 

Oficto it0  11712018 
Assunto - Adjutorto sobre o pedido tie esciarecimento sobre o 
Piano Diretor de Turismo de Jardlnopoiis (POtur) 

Exrno Dr. Prefeito 

Virnos atraves deste auxiliar a Vossa Exceténcia sobre os requenmentos indagados pets 
Camera Municipal e poputaçào (pnncipalmente aos membros do COMTWARD - Conseiho 
Municipal de Tunsmo de Jardtnopolis) Este oficto tambern ire clarificar a Resposta ao 
Oflcio N°34212018 pare a SEMAP (cOpta em anexo) 

Recomendarnos a Vossa Excelencia qua Ieie o quanto antes todo o POTur (em anexo 
novamente) pare analisar e der a parecer do mesmo, retornando-nos corn apontarnentos 
vátidos ou sugestOes Para que possamos manufaturar a documento S envier a Cérnara 
Para aprovaçào 

Corn isso, solucionarnos todos Os questionamentos apontados pars ease questao Be nAo 
for oossivel em ternoo habit sugenmos Para Vossa Exceléncia responder a Camera 
Municipal corn uma data limite, Para que seja dada a atençao mais apropnada a eats 
assunto sam comprometer as competencies a urgéncias qua the sâo atribuidas Polo cargo 

Contando corn o pronto atendirnento por perle de Vossa Excelencia antecipo desde jâ 
protestos do estirna a consideraçao 

Exmo. Sr. 
Dr Joao Ciro Marconi 
DD. Profeita Municipal 

Jardinópolis - SP 


