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OFÍCIO N° 049/2022 

DAVID ROD  
Vereador  

Câmara Municipal de Urânia/SP, 01 de agosto de 2022. 

Ao Sr. 
MÁRCIO DIAS FACURY 
Chefe da  RC-94 
DER-SP / Unidade de Jales/SP 

Com cordiais cumprimentos,  DAVID  RODRIGUES MENESES, Vereador da Câmara Municipal de 

Urânia/SP, nesta oportunidade, utilize do presente instrumento para solicitar a este Departamento, em 

atendimento ao pedido do Sr. FERNANDO DONIZETE DORIGON, inscrito sob o CPF N° 102.832.098-10, 

proprietário do Sitio São Paulo, Córrego Cumprido, pertencente ao município de Urânia/SP, o que seque: 

No Sitio São Paulo estão instaladas diversas parreiras de uvas, popularmente conhecidas como 

UVAS DORIGAN, bem como uma estrutura para recepcionar turistas, que nesta época do ano, visitam as 

propriedades rurais inseridas na programação do turismo rural no município de Urânia. 

0 turismo localiza-se a cerca de 900 metros da Rodovia Jarbas de Morais (SP- 561), sendo que na 

altura do KM 12, na entrada da estrada rural, foi instalado pelo Sr. Fernando, um pequeno  banner  das UVAS 

DORIGAN, objetivando informar a distância e orientar os turistas. 

0 Sr. Fernando Donizete Dorigon foi verbalmente orientado a retirar o  banner,  o que vem motivando 

uma drástica redução no número de turistas e visitantes no local, pois a maioria dos clientes que frequentam 

as UVAS DORIGAN, são aqueles que transitam pela Rodovia Jarbas de Morais, e estavam sendo orientados 

pelo citado  banner.  

Desta feita, solicitamos que seja autorizado e/ou orientado dentro da legislação pertinente que rege 

a matéria, a reinstalação do  banner  (foto em anexo), de forma a beneficiar a atividade econômica do Sr. 

Fernando Donizete Dorigon e sua família, que tem trabalhado duramente para sua subsistência, e 

consequentemente contribuído para o nosso desenvolvimento regional e nacional. 

Na certeza de contar com a sua habitual atenção e acolhimento, expressamos nossos antecipados 

agradecimentos e colocamo-nos 6 disposição para trabalharmos juntos no desenvolvimento e progresso do 

município de Ur'Arlie e reoiAo. Sem mais para o momento. antecipadamente anradecemos  
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