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Jacareí, 27 de março de 2018.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 025/03/2018-CMP, dessa Casa Legislativ ,

datado de 14 de março de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 15 de março d

2018, referente ao Pedido de Informações n.O 26/18, de autoria do Vereador Valmir d

Parque Meia Lua, venho prestar as seguintes informações:

1. Sim, o SAAE tem conhecimento deste vazamento, pois existe h'

muito tempo, ocasionado por motivos estruturais.

1.1 A Secretaria de Infraestrutura em 24 de junho de 2011, realizou

reforma interna com a colocação do piso na tentativa de corrigir este problema, ond

na época, foi feita uma nova rede com a individualização dos hidrômetros nos espaço

comerciais, e mesmo assim este problema vem acontecendo.

A atual Administração Pública estuda uma solução, sendo que par

proceder o conserto uma das possibilidades seria quebrar o piso nos locais d

vazamento, contudo por ser tratar de um piso próprio para suportar o peso e de ai

custo, o SAAE, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria

Infraestrutura estão estudando outras alternativas para resolver o problema.

Nesse sentido, a solução mais viável é fazer o envio por meio de uma

rede aérea e distribuir reservatórios em menor volume por vários pontos da pa e

superior.

Atualmente a Secretaria de Infraestrutura está verificando se

estruturas do Mercado Municipal suportam o peso adicional dos reservatórios.
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Ademais, aguarda-se o retomo de consultas de orçamento para

realização de análises estruturais que foram encaminhadas para empresa e instituto

especializados.

Após os resultados das análises estruturais e havendo a possibilidad

de suportarem o peso dos reservatórios, a Administração Pública dará continuidade a

referido projeto com o objetivo de resolver em definitivo o problema da falta de águ

no Mercado Municipal.

Atenciosamente,

IZAIAS JOSE DE SANTANA

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