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Jacareí, 11 de junho de 2018.

Excelentíssima Senhora Presi dente:

Em atendimento ao Ofício n. 58/5112018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de30 de maio de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 04 de junho de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.? 98/18, de autoria da Vereadora Lucimar

Ponciano, venho prestar as seguintes informações:

1. A ETE - Estação de Tratamento de Esgoto do Conjunto Habitacional

Terezinha 11 está situado no interior do condomínio, sendo de responsabilidade do

condomínio a operação e manutenção da mesma.

Destaca-se que à época da implantação do mesmo a região não estava

interligada ao sistema de tratamento público, diferentemente da atualidade .

Importante salientar que a melhor opção é a ETE do condomínio ser

desativada para não prejudicar o sistema público de tratamento, o que inclusive

beneficiará o propno condomínio, que terá a àrea livre para outros fins e sem a

necessidade de manter uma instalação que possa oferecer riscos de acidentes e com

isso, afetar aos condóminos . Ademais o condomínio deixará de ter custos com

operação e manutenção do sistema de tratamento de esgoto.
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o SAAE procurará o condomínio para que desative a ETE - Estação de

Tratamento de Esgoto e que se interligue à rede pública que atende I) local e

encaminha os efluentes para tratamento na ETE Central.

2. Respondido no item 1.

3. Respondido no item 1.

4. Respondido no item 1.

Atenciosamente,

Prefeito do Municipio de Jacareí

~DES STAHN
rio Adjunto de Governo

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