
Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício n.° 226/2018-GP

Excelentíssima Senhora Presidente:

::Nio~ti:-~I
c AMARA MUNICIPAL DE JACARE~I

Jacareí, 09 de maio de 2018.

Em atendimento ao Ofício n. 45/5/2018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 03 de maio de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 03 de maio de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.? 77/18 , de autoria da Vereadora Lucimar

Ponciano, venho prestar as seguintes informações :

1. Sim. O SAAE realiza o registro de abastecimento de água por meio

do sistema de telemetria, que gera um banco de dados com registros diários dos

níveis dos reservatórios de água da cidade.

Cumpre ressaltar que no período entre 20/04/2018 a 22/04/2018 o

abastecimento de todo o Município foi afetado devido à baixa vazão de água do Rio

Paraíba, impactando diretamente no nível do reservatório do Jardim Paraíso que

abastece o bairro Cidade Salvador.

2. O problema já foi sanado com as seguintes ações: inicialmente foi

realizada uma obra de rebaixamento do canal de captação de água para adequar o

sistema existente do SAAE aos baixos níveis de vazão do rio. Posteriormente foram

ligadas 8 (oito) novas bombas para reforçar o volume de entrada de água no canal de

captação além da aquisição de mais 2 (duas) novas bombas de captação, retirada de

sedimentos do fundo do canal do rio e limpeza dos crivos das bombas.
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3. Conforme respondido anteriormente o problema já foi sanado e

juntamente com a Agência da Bacia do Paraíba do Sul foram realizadas as

adequações da vazão do rio e os níveis dos reservatórios da cidade encontram-se

normalizados.

Atenciosamente,

c=>~ .~~
-tZAtAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

Secretário Adjunto de Governo

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