
 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES ,  74  -  CENTRO -  JACAREÍ /  SP  -  CEP:  12327-901  -  TEL . :  (12)  3955-2200  -  WWW .JACAREI .SP .LEG .BR 

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

W S  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 42/2017 

Assunto: Requer informações referentes ao Conselho Municipal de Turismo, ao Plano Diretor Municipal 

de Turismo e inventários dos atrativos e equipamentos turísticos do Município. 

 

CONSIDERANDO que, mediante pedido deste Vereador, o Deputado 

Estadual André do Prado protocolou o Projeto de Lei nº 378, que classifica a cidade de 

Jacareí como Município de Interesse Turístico, projeto este atualmente em tramitação na 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALESP; e 

CONSIDERANDO serem necessários alguns dados e documentos 

complementares para fins de instrução e continuidade da tramitação do referido Projeto 

de Lei, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.261/2015, 

REQUEIRO à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, ouvido e 

aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja 

encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

1. Envio de cópia do Plano Diretor Municipal de Turismo; 

2. Envio de cópias das Atas das 6 (seis) últimas reuniões do Conselho 

Municipal de Turismo, devidamente registradas em Cartório; 

3. Inventário, subscrito pelo Prefeito Municipal, dos atrativos turísticos 

de uso público e caráter permanente, naturais, culturais ou artificiais, 

que identifiquem a sua vocação voltada para algum ou alguns dos 

segmentos abaixo relacionados: 

 Turismo Social; 

 Ecoturismo; 

 Turismo Cultural; 

 Turismo Religioso; 

 Turismo de Estudos e de Intercâmbio; 

 Turismo de Esportes; 

 Turismo de Pesca; 

 Turismo Náutico; 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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 Turismo de Aventura; 

 Turismo de Sol e Praia; 

 Turismo de Negócios e Eventos; 

 Turismo Rural; 

 Turismo de Saúde. 

4. Inventário, subscrito pelo Prefeito Municipal, dos equipamentos e 

atrativos turísticos, com suas localizações e vias de acesso, do 

serviço de atendimento médico emergencial e da infraestrutura básica 

capaz de atender às populações fixa e flutuante: meios de 

hospedagem no local ou na região, serviços de alimentação, serviços 

de informação turística, serviços de abastecimento de água potável, 

sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário e gestão de 

resíduos sólidos; 

5. Estudo da demanda turística referente ao ano de 2016, realizado pela 

Prefeitura Municipal em convênio com órgão público estadual ou 

federal, instituição de ensino superior ou entidade especializada. 

Ao aguardo de manifestação, subscrevo. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2017. 

 

 

 

PAULINHO DOS CONDUTORES 
Vereador - PR 


