
Ofício n.o 198/2018-GP

Prefeitura deJacareí PROT~COLO ~~.--'rv . _
Gabinete do Prefeito .. ./ ./ ":t:!-L. 'ripa!

__ . , DArA...0 V/o!!,;j 1\SS:U .=
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREí

Jacareí, 2 de maio de 2018.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 040104/2018-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.? 65/18, de autoria do Vereador Luís Flávio,

venho prestar as seguintes informações:

1. Conforme já respondido anteriormente no Pedido de Informação na

08/2018.

Foi realizado projeto parcial para aproveitar a emenda parlamentar do

deputado Paulo Teixeira e assim não perder o recurso da emenda.

Este projeto objetiva a revitalização e reforma da praça Mauro Chaves,

no Jardim das Indústrias, sendo realizado pela empresa licitada Alianza

Gerenciamento e Engenharia Eireli - EPP.

Destaca-se que o projeto e a licitação foram realizados na gestão

passada.

o restante do projeto será realizado pelo Município.

2. A manutenção, revitalização do playground e do piso da praça foram

executadas pelaAdministração Pública.

3. A iluminação da Praça Mauro Chaves foi realizada de acordo com o

projeto, que previa a instalação de seis refletores retangulares para iluminação

ornamental da praça.

4. O projeto já foi finalizado conforme previsto.
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5. Segue cópia do projeto conforme enviado anteriormente no Pedido

de Informação n." 08/2018.

Atenciosamente,

~z~
IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

Secretário de Governo

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