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Jacareí, 4 de dezembro de 2017.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em  atendimento ao Cffício n.147/11/2017-CMP,  dessa Casa  Legislativa,

datado de 23 de novembro de 2017,  recebido nesta Prefeitura no dia 24 de novembro

de  2017,  referente  ao  Pedido  de  lnformações  n.°  94/2017,  de  autoria  da  Vereadora

Sônia Regina Gonçalves, venho prestar as seguintes informações:

Ressalte-se  que,  as  informações  referentes  as  questões  1  a  3  foram

devidamente  prestadas  no  Pedido  de  lnformação  n.°  78/2017,  de  autoria  da  ilustre

Vereadora.

1.           Sim.  Está sendo respeitado.

2.           Dentre as diversas providências, destacam-se:

a)          A secretaria de Meio Ambiente pleiteou junto ao Fundo  Estadual

de   Recursos   Hídricos   -   FEHIDRO,   o   Projeto   de   Diagnóstico   Socioambiental   e

Mobilização  Social  dos  proprietários  rurais  e  de  área  urbana  na  Bacia  do  Córrego

Quatro Ribeiras para proteção das nascentes.

0 Projeto está sendo analisado pelo Agente Técnico da FEHIDRO;

b)           A  Administração   Pública   assinou   um   convênio  de   bolsas   de

estudos  para alunos do  curso  superior de  Meio Ambiente e  Recursos  Hídricos  com a

FATEC de Jacareí, para monitoramento das áreas do Programa Renascentes;

c)          0   SAAE   assinou   Temo   de   Compromisso   de   Recuperação

Ambiental  -  TCRA  com  a  CETESB,   se  comprometendo  ao  plantio  de  mudas  de

árvores nativas para reflorestamento das margens de cursos d'água.
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3.       Está  em  execução  o  Programa  Renascente  para  recuperação

das nascentes do Município, o projeto piloto está sendo realizado em propriedade rural

na bacia do Parateí.

4.        Foi     assinado     Termo     de     Compromisso     de     Recuperação

Ambiental  n.°  77825/2017,  por  meio  do  Processo  n°  5780004/2011  -CETESB,  que

estabelece  as  medidas  mitigadoras  e  compensatórias  de  impactos  decorrentes  das

intervenções em  área  de preservação  permanente  da  Lagoa  do  Parque  Califómia,  a

Secretaria de Meio Ambiente já deu cumprimento ao TCRA plantando todas as mudas

exigidas pela CETESB e está acompanhando e executando a manutenção até o total

sombreamento em 80°/o do solo exigidos pela Resolução 32/2014-SMA.

5.        A    Administração    Pública    está    estudando    a    técnica    mais

adequada para solucionar o problema no ano de 2018.

Atenciosamente,

C=--`--|ZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

A Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí -SP
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