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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 20/2017 

Assunto: Requer informações sobre a obra de drenagem no Jardim Emília. 

 

Considerando que a cidade de Jacareí, com seus cerca de 225 mil 

habitantes, não para de crescer e os desafios na área de esgotamento sanitário exigem 

capacidade técnica e investimento pesado; 

Considerando que a Prefeitura Municipal assinou na Superintendência 

Regional da Caixa Econômica Federal, em São Paulo, o termo de compromisso 

envolvendo  a cidade Jacareí, o Ministério das Cidades e a própria Caixa Econômica para 

o projeto “Saneamento Integrado nas Bacias de Esgotamento de Jacareí, Bacia do Rio 

Paraíba do Sul”, em um investimento de mais de R$ 113 milhões, via Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC 2), objetivando elevar o índice de tratamento de esgoto, 

bem como realizar a drenagem dos bairros Jardim Emília, Jardim Jacinto e São João, e a 

construção de um reservatório com capacidade para cinco milhões de litros de água; 

Considerando que a crise econômica atual impediu e suspendeu a 

continuidade de muitos repasses financeiros em geral, via convênios federais e estaduais, 

programas governamentais e etc. de diversos municípios brasileiros, dentre eles, o 

programa de Saneamento Integrado, que inclui a obra de drenagem do Jardim Emília e 

que estava aguardando tão somente o início da licitação,  

Por fim, considerando que o objetivo do referido programa é garantir mais 

qualidade de vida à população de Jacareí, além de deixar a cidade mais bonita, faz-se 

necessária a obtenção de esclarecimentos sobre a obra de drenagem do Jardim Emília, 

Assim, REQUEREMOS 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. Com relação à obra de drenagem do Jardim Emília, um dos objetos do convênio acima 

mencionado, foi iniciada a licitação? 

1.1 Em caso positivo, qual empresa sagrou-se vencedora do certame? 

1.2  Qual foi o valor da proposta vencedora?  

1.3 Qual o prazo contratual (início e término) para a execução da obra? 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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1.4 Em caso negativo, existe alguma previsão de início ou retomada do certame da 

obra de drenagem Jardim Emília? Quando? 

2. O Ministério das Cidades já liberou os recursos necessários para a referida obra de 

drenagem do Jardim Emília? 

2.1 Em caso positivo, qual a data? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 10 de maio de 2017. 

 

 

LUÍS FLAVIO (FLAVINHO) 
Vereador - PT 

 


