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Jacareí, 11 de abril de 2018.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 32/03/2018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 28 de março de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 29 de março de

2018, referente ao Pedido de Informações n.? 42/18, de autoria da Vereadora Lucimar

Ponciano, venho prestar as seguintes informações :

1. Informamos o levantamento das áreas onde ocorreram inundações,

alagamentos e resgate de vítimas referente ao período de janeiro a março de 2017 e

no mesmo período em 2018.

- Ocorrências de alagamentos e inundações em 2017 nos seguintes

locais:

a) Bairro Vila Ita I;

b) Bairro Vila Ita 11 ;

c) Bairro Jardim Jacinto;

d) Bairro Rio Comprido

e) Bairro Bom Jesus

f) Estrada das Cobras.

No ano de 2017 foi realizado o resgate de vítimas na Rua Bahia do

Bairro Rio Comprido, com auxílio de Assistente Social e PROLAR, encaminhado os a

casa de parentes.

Praça dos Três Poderes, 73 -2º andar- Centro - Jacareí-SP
Telefone: (12) 3955-9111 - Fax: (12) 3961-1092 - gabinet e@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

- Ocorrências de alagamentos e inundações em 2018 nos seguintes

locais:

a) Bairro Vila Guarani;

b)Bairro Parque Itamaraty;

c) Bairro Jardim das Industrias;

d) Bairro Jardim Luíza;

e) Bairro Jardim Jacinto;

f) Bairro Jardim Emília;

g) Bairro Jardim Santa Marina;

h) Centro

Informamos o resgate de vítimas na Rua Iracema, na Escola Municipal

de Educação Infantil Guaraci da Rocha Simplício, e na Rua Guaporé, onde foram

resgatadas diversas famílias , posteriormente com a drenagem das águas os

moradores retornaram as suas residências para limpeza e retirada de móveis e

utensílios danificados.

Importante esclarecer que durante o ano de 2017 foram limpos todos os

córregos do Município, a Administração Pública possui equipes para limpar as redes

de aguas pluviais canalizadas e as bocas de lobo do Município, serviço este frequente

durante todo o ano.

Destaca-se que existem 2 grandes bacias no Município, sendo que a

Bacia do Turi a Administração irá resolver com 3 piscinões, cujas as obras deverão ser

retomadas no 2 o semestre deste ano.

Enquanto que a Bacia do Tanquinho a Administração possui um projeto

de macrodrenagem que está contemplado no PAC 2, apenas aguardando liberação de

recursos pelo Ministério das Cidades, paralelamente existe um pleito de financiamento

externo para a mesma.

Praça dos Três Poderes, 73 -2Qandar - Centro - Jacareí-SP
Telefon e: (12) 3955 -9111- Fax: (12) 396 1-10 92 - gabinete@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura deJacareí
Gabinete do Prefeito

2. Esclarecemos que no ano de 2017 nenhum imóvel foi interditado ou

demolido por parte da Defessa Civil.

Em relação ao ano de 2018 foi realizado a retirada de família em

decorrência do muro que ficou saliente com risco de queda sobre o imóvel, situado a

Rua Eurípedes Barçanufo, nO 714 - Bairro Cidade Salvador, porém já se encontra

demolido, estando disponível para o retorno da família que se abrigou na casa de

familiares.

Atenciosamente,

~o~-- ~
~AS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacareí

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