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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

S G  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 49/2017 

Assunto: Requer informações a respeito das obras nas piscinas dos EducaMais Centro e São João. 

 

Considerando que a Prefeitura Municipal de Jacareí divulgou matéria em seu site 

no dia 23/02/2017 com o título: “Educação suspende atividades aquáticas para manutenção das 

piscinas de dois EducaMais”, conforme link: http://www.jacarei.sp.gov.br/educacao-suspende-

atividades-aquaticas-para-manutencao-das-piscinas-de-dois-educamais/; 

Considerando que a notícia informa: “O processo de licitação para contratação 

de empresa que fará os reparos nas piscinas dos EducaMais Centro e São João já teve início e o 

valor estimado das obras é de R$ 600 mil. A previsão de retomada das atividades aquáticas das 

duas unidades é para o início do segundo semestre de 2017”; 

Considerando que já estamos no mês de setembro e a reabertura estava prevista 

para o início do segundo semestre; 

Considerando que as piscinas continuam fechadas e a população deseja obter 

informações sobre a sua reabertura, 

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. -  A referida licitação foi concluída? Em caso negativo, quais os motivos? 

2. - Qual o valor da obra e o nome da empresa vencedora? 

3. - Qual o cronograma das obras? 

4. - Qual é a situação atual das obras já realizadas nas piscinas? Favor informar 

separadamente os trabalhos realizados em cada unidade EducaMais. 

5. - Qual a previsão para o término das obras e reabertura das piscinas para uso 

da comunidade? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2017 

 

 
LUÍS FLAVIO (FLAVINHO) 

Vereador - PT 
 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 


