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Jacareí, 02 de maio de 2018.

Em atendimento ao Ofício n. 040/04/2018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 18 de abril de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 20 de abril de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.? 61/18, de autoria do Vereador Fernando da

Ótica Original, venho prestar as seguintes informações:

1. A Secretaria de Meio Ambiente está cumprindo o cronograma de

capina e limpeza. O que tem ocorrido são alguns pequenos ajustes, por conta de

eventualidades, intempéries ou necessidades extraordinárias que ocorreram de forma

isolada, porém, uma alteração por dois ou três dias, ocorrendo, inclusive alguns casos

de antecipação do cronograma.

2. Segundo o Contrato de Concessão de Limpeza Pública, utiliza-se o

sistema de equipes, que são formadas por empregados da Concessionária Ambiental.

São cinco (5) equipes, totalizando 75 empregados que trabalham nas equipes de

capinas no Município.

2.1 . Segue a quantidade de pessoas trabalhando na capina em 2015,

2016,2017.

Ano Equipe de N.!! Tota l de Equipe de N.!! Tota l Equipe de N.!! Total de

Capina de Pessoas Ma nutenção de de Pessoas Poda Pessoas

Limpeza Praças e ja rdi ns

- -~ -

Dez/15 10 150 1 20 1 11

DEZ/16 6 75 1 20 1 11

Dez/17 6 90 1 20 2 22

Dez/18 6 90 1 20 2 22
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3. O orçamento da SMA para o ano de 2018 é de R$ 58.565.786,00

(cinquenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e

seis reais).

4. O valor da dívida deixada pela Administração anterior de 2016 para

2017 é de R$ 19.184.344,93 (dezenove milhões e cento e oitenta e quatro mil e

trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) .

5. A instalação da Usina de Biodigestão, possui várias fases de

execução, licenciamento e operação, sendo portanto, um sistema muito complexo que

não comporta instalação, montagens e funcionamento imediatos.

A obra da Usina de Biodigestão está sendo executada com previsão de

finalização de instalação de equipamentos em dezembro/2018 e início dos testes em

Janeiro de 2019.

Atenciosamente,

A Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Mun ici pal de Jacareí - SP
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