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Ofício n.o 288/2018-GP

Excelentíssima Senhora Presidente:

CAMAR A MUNICIPAL DE JACAREI

Jacareí , 11 de junho de 2018.

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

datado de 30 de maio de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 4de junho de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.? 99/18, de autoria da Vereadora Sônia Regina

Gonçalves, venho prestar as seguintes informações:

1. A Administração Pública está elaborando um projeto que prevê o

levantamento da fauna e flora silvestres no Viveiro Municipal de Jacareí, sendo que

atualmente existem apenas levantamentos esparsos e não oficiais.

2. Uma das medidas mais importantes que a Administração Pública está

desenvolvendo este ano é a capacitação de servidores para prevenção e combate a

incêndios, ocorrência constante no local, e a introdução de aceiros no terreno em sua

área de pasto, afim de evitar que, em caso de ocorrência de incêndio o fogo se

propague com facilidade.

3. Sim, consiste na realização de visitas das escolas municipais ao

Viveiro. Os alunos são recebidos no auditório, onde é realizada palestra sobre o tema

fauna e flora. Posteriormente os alunos são levados pelas trilhas existentes no Viveiro

para realização de abordagem prática sobre o que foi apresentado na palestra.

4. O NEA (Núcleo de Educação Ambiental) da Secretaria de Meio

Ambiente recebe solicitações dos munícipes e grupos e as atende, indo ao local

solicitado e também através de palestras e oficinas realizadas no NEA .
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Ressalte-se que a Secretaria de Meio Ambiente atua tanto na educação

formal como na informal, através das oficinas realizadas no Núcleo de Educação

Ambiental, que por si só faz envolver a comunidade nas ações de Educação Ambiental.

Atenciosamente,

~~
IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

WILLD ENDES STAHN
ario Adjunto de Governo

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