
Prefeitura deJacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício n.O 318/2018-GP

Jacareí, 20 de junho de 2018.

Excelentíssima Senhora Presidente:

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.? 111/18, de autoria da Vereadora Sônia Regina

Gonçalves, venho prestar as seguintes informações :

1. Cumpre informar que parte do prédio é público e parte é particular.

A parte que pertence ao Município encontra-se lavrada em Escritura

Pública de Doação e Registrada sob a Matricula nO 34.245 no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Jacareí , as quais são:

a) Plataforma de embarque e desembarque de passageiros , a qual

tem a marquise como cobertura e a calçada defronte as lojas comerciais do

Condomínio;

b) Sala de Espera do Pavimento Térreo e Parte da Escada;

c) Sanitários no Pavimento Térreo;

d) Sala de Administração e de Som da Rodoviária , no Pavimento

Superior.

O restante é de propriedade privada conforme a Escritura em anexo.

2. A Administração Pública realizou um levantamento quanto a

manutenção e conservação das áreas que lhe pertence, tais como, a verificação de

infiltração na marquise, a reforma dos sanitários e a pintura das salas de espera e a da

administração .

A reforma será realizada após a aprovação da verba orçamentária.
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3. A Administração Pública está realizando um estudo de revitalização

da marquise e da plataforma da Rodoviária, com intuito de alavancar o comercio local

e turístico.

Atenciosamente,
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- - --IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

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