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Ofício n.o 200/2018-GP

Jacareí, 02 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.? 67/18, de autoria do Vereador Arildo Batista,

venho prestar as seguintes informações:

1. Foram realizadas pela Administração Pública em 2017 as seguintes

ações de melhorias na área de lazer do Parque Califórnia: plantio de 175 mudas entre

e a manutenção em 64 mudas que já haviam sidos plantadas em anos anteriores.

A manutenção se configurou em ações de adubação, coroação e

limpeza em torno das mudas já plantadas e a Administração Pública fez cumprir

determinações do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental - TCRA de

colocação de placa indicativa das obras e do próprio TCRA.

2. Para revitalização do referido lago, após grande discussão com

órgãos envolvidos foram decididas pelas seguintes ações:

A Secretaria de Infraestrutura Municipal adequará o lançamento de

águas pluviais a fim de evitar processos erosivos e retaludamento de parte da APP da

Lagoa, executando obras para implantação de um equipamento denominado Escad

Hidráulica.
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Após a drenagem, a Secretaria de Meio Ambiente gramará o talude que

se forma em parte do entorno do lago, evitando se assim, erosões e invasão do leito

do lago por terras advindas de pequenos desmoronamentos.

3. As ações supra demonstram que a Administração Municipal vem

tomando todas as atitudes necessárias para preservação da lagoa.

Atenc iosamente,
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-1~tAS JOSE D~ SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacareí

Secretár o de Governo

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