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Ofício n.o 313/2018-GP

Excelentíssima Senhora Presidente:
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREí

Jacareí, 20 de junho de 2018.

Em atendimento ao Ofício n. 063/6/2018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 14 de junho de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 14 de junho de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.? 106/18, de autoria do Vereador Valmir do

Parque Meia Lua, venho prestar as seguintes informações:

1. A Secretaria de Meio Ambiente fiscaliza e avalia os trabalhos

executados pela Concessionária Ambiental. Desta forma realiza o cronograma de

limpeza dos bairros, formulando uma agenda/itinerário para cada uma das 5 (cinco)

equipes, que atuam em cada setor/área específica do Município, sendo que esta

programação é elaborada mensalmente e encaminhada a todos os vereadores, bem

como divulgada no site da Prefeitura Municipal para consulta.

Conforme respondido no Pedido de Informação nO 38/18, encontra

disponível no site da prefeitura, na aba "cidadão" - "serviços" o "calendário de serviços

da Secretaria de Meio Ambiente", com a periodicidade e a localidade da prestação de

serviços de capina e limpeza.

2. O bairro Parque dos Príncipes foi atendido pela equipe de Capina e

Limpeza no mês de janeiro, entre os dias 1O a 15 e novamente no mês de março,

entre os dias 15 a 20, todos do corrente ano.

3. A data prevista para realização de nova limpeza no Bairro Parque dos

Príncipes é para a primeira semana do mês de julho.

4. Sim. A Secretaria de Meio ambiente, por meio da Diretoria de

Parques e Áreas Verdes, fiscaliza diariamente os serviços executados pela

Concessionária Ambiental. »:
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5. Conforme respondido no item anterior, a responsabilidade pela

fiscalização dos serviços de limpeza é da Diretoria de Parques e Áreas Verdes.

Atenciosamente,
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.·· ··_··I ZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Munic ípio de Jacareí

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