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Jacareí, 19 de junho de 2018.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 061/6/2018-CMP, dessa Casa Legislativa.

datado de 06 de junho de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 07 de junho de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.o 105118. de autoria do Vereador Paulinho do

Esporte , venho prestar as seguintes informações:

1. Primeiramente, destaca-se que o Pedido de Informação nO 102 e 105,

ambos de autoria do Vereador Paulinho do Esporte tratam da mesma área.

A área em questão pertence ao Município de Jacareí conforme cópia da

ficha do Cadastro Técnico em anexo.

Trata-se de uma área de lazer localizada na esquina da Rua Lucas

Mourão da Silva com a Avenida Joaquim Bernardino de Souza. Apresenta declive ,

vegetação rasteira e árvores de médio porte além de percurso d' água, fazendo com

que parte do terreno esteja dentro de Área de Preservação Permanente.

Ressalte-se que, nos termos da Lei Complementar nO 49/2003 (Plano

Diretor), foi definido para a Unidade de Planejamento S1, que compreende o

loteamento Vila Aliança a instalação a médio prazo de um núcleo para crianças e

adolescentes.
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AAdministração Pública possui um projeto de praça para o local, o qual

está em fase de orçamento e preparação do Termo de Referência para a licitação da

obra.

Atenciosamente,

<, qc :>~ --eS"'-. -

---IZAIAS JOSE DE SANTANA

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