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Ofício nO 524/2018 - GP

À Vossa Excelência a Senhora

Presidente Lucimar Ponciano

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: Pedido de Informação n" 181/201 8

Excelentíssima Senhora Presidente:
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI

Jacareí, 13 de novembro de 2018.

Em atendimento ao Ofício n. 105/11/2018-CMP, dessa Casa Legislativa, datado

de 01 de novembro de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 01 de novembro de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.? 181/18, de autoria do vereador Paulinho do Esporte,

venho prestar as seguintes informações:

Conforme o Controle de Cadastro Municipal - CTM GEO, bem como

informações trazidas pela Secretaria de Planejamento referida rua está cadastrada no

loteamento Cidade Salvador, sob o código n° 04390 .

Com relação ao item 1.1 e 2, esta Municipalidade tem a informar o que segue .

Segundo informações obtidas pela Secretaria competente pela limpeza e

manutenção dos próprios, SMA; referido bem recebe quadrimestralmente a poda e capina ,

dentro dos limites de declividade da "ribance ira".

Em verdade , o local, desde o início do loteamento não foi transformado em rua

pavimentada ou com meio fio devido as suas condições físicas e geológicas "ribanceira com

imenso declive".

A referida rua está inserida no setor de nO 2 da programação da capina que é

realizada, com exclusividade, pela Concessão Ambiental, cuja fiscalização, programação e

gerenciamento compete à Secretari a do Meio Ambiente.
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Instados a se manifestarem acerca da programação da capina para esta Rua, a

S.M.A, pelo Departamento operacional informa ao Edil que a última capina foi realizada na

segunda quinzena do mês de agosto, e, a próxima, será realizada agora entre os meses de

novembro e dezembro.

Vale dizer, por fim, que estudos podem ser realizados no sentido de promover o

melhor ou mais adequado aproveitamento para a área, o que depende de estudos

intersetoriais entre Meio Ambiente, Seplan, Infraestrutura e Mobilidade e políticas a serem

implementadas.

Respeitosamente,

gD~
-IZAIAS JOSE DE SANTANA

Secretário de Governo
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