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PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

NOME: Luiz Henrique 

SEXO: Masculino 

BAIRRO: Parque Imperial 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Sobre Sinalização escolar. 

RESPOSTA SECRETARIA DE MOBILIDADE: Muito obrigado pela contribuição. Será 

elaborado de projeto de sinalização vertical e horizontal que estimule a redução de velocidade 

nas vias e aproximações das escolas da região. Posteriormente a elaboração do projeto, a 

execução da sinalização será incluída no cronograma de manutenção de sinalização viária que 

percorre os diversos bairros do município.   

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: UPA 24 horas. 

RESPOSTA SECRETARIA DE SAÚDE: Muito obrigado pela contribuição. 

No momento não há planejamento e/ou construção no bairro Parque Imperial. Estamos 

trabalhando para que a comunidade desta região seja atendida e contemplada com cuidados 

em saúde, inclusive, está planejada a mudança da UMSF Parque Imperial para um local maior 

e ampliação da equipe de Saúde da Família. 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Lotérica no bairro. 

RESPOSTA SECRETARIA DE GOVERNO: Muito obrigado pela contribuição. Informamos que 

os serviços lotéricos são de competência exclusiva da União, delegada à Caixa Econômica 

Federal. Assim, o Município não tem competência para abertura de casas lotéricas. No entanto, 

é possível que um particular explore o serviço sob o regime de permissão. Para que o 

interessado possa abrir uma unidade lotérica, ele precisa ser selecionado em processo 

licitatório promovido pelo banco. 

Mais informações podem ser acessadas no site da Caixa Econômica Federal: 

http://www.caixa.gov.br/compras-caixa/licitacoes-lotericas/paginas/default.aspx 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Posto Policial. 

RESPOSTA SECRETARIA DE SEGURANÇA: Muito obrigado pela contribuição. Pela 

Secretaria de Segurança não há previsão. Quanto às Polícias Civil e Militar, devem ser 

respondidas pelas próprias Corporações. 



 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: EJA – Anos finais.  

RESPOSTA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – EJA: Muito obrigado pela contribuição. 

Informamos que a responsabilidade da EJA dos Anos Finais é da Diretoria de Ensino da 

Região de Jacareí. 

A Secretaria de Educação ainda não definiu se haverá abertura de EJAs em outras 

escolas, para quem não teve oportunidade de cursar até o 5ª ano, primeira etapa do Ensino 

Fundamental. 

Com o apoio dos Agentes Comunitários da Saúde atuantes em seus territórios, estamos 

levantando dados sobre o grau de escolarização dos moradores de algumas regiões, para 

analisar essa necessidade: Mississipi, Jardim Flórida, Lagoa Azul, Jardim da Conquista, São 

Silvestre, Cidade Salvador, Jardim Real, Vila Vintém, 22 de Abril, Bela Vista e 1º de Maio.  

Atualmente tem EJA noturno nas seguintes escolas: Barão de Jacareí (Centro); Beatriz 

Junqueira (Parque Meia Lua); Joaquim Passos (Cidade Salvador); Conceição Magalhães 

(Jardim Paraíso); José Éboli ( São Silvestre); Maria Luiza Vasques (Rio Comprido); Maria 

Regina Cachuté (Parque Imperial); Neusa Teodoro (Vila Zezé); Presbítero (Veraneio Ijal); 

Tarcísio (1º de Maio); Silvio Silveira (Parque Brasil) e EJA diurno na escola Lamartine 

Delamare (Centro). 

 

NOME: Alan Tomé 

SEXO: Masculino 

BAIRRO: Parque Imperial 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Minha pergunta é referente a criação de uma comunicação da 

sociedade civil para o acompanhamento dos andamentos da obra de construção da estação do 

tratamento de esgoto.  

RESPOSTA DO SAAE: Muito obrigado pela contribuição. A Prefeitura e o SAAE têm 

constantemente disponibilizado informações acerca do andamento do projeto de construção da 

Estação Compacta de Tratamento de Esgoto do Parque Imperial. Inclusive realizou reuniões no 

bairro para comunicação da obra. Como sugestão à proposta de criação da comissão da 

sociedade civil, foi disponibilizado contato direto da equipe técnica do SAAE ao Sr. Alan Tomé 

como canal de comunicação e troca de informações acerca da obra. 

 

NOME: Fernando  

SEXO: Masculino 

BAIRRO: Pedramar 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: A distribuição de leite no Pedramar. Hoje só chega até o 

Imperial.  



RESPOSTA SECRETARIUA DE SAÚDE OU SAS: Muito obrigado pela contribuição. O Viva 

Leite é um programa social de distribuição gratuita de leite da Política de Assistência Social. A 

seleção dos beneficiários é realizada através do cadastro único e por critérios específicos 

sociais, por isso é importante os moradores do Jardim Pedramar realizarem ou atualizarem 

este cadastro na Central de Cadastro Único da Assistência Social, situada na Rua Juca de 

Azevedo, 11 – Centro, telefone 3951-8542. A região de abrangência do Jardim Pedramar é a 

UMSF Parque Imperial, sendo assim, a distribuição deste benefício é realizada nesta unidade. 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Ônibus melhorar o horário noturno por causa do EJA 

RESPOSTA SECRETARIA DE MOBILIDADE: Muito obrigado pela contribuição. Foi elaborado 

por empresa especializada projeto de revisão das linhas de ônibus do município, esse projeto 

prevê melhorias das linhas de ônibus, o projeto contempla a região oeste. Já aconteceram 

duas audiências publicas para a apresentação de tal projeto, está sendo analisada a melhor 

data para apresentação da revisão das linhas de ônibus para a população da região oeste.  

 

NOME: Paulo Cesar Henrique  

SEXO: Masculino 

RG: 18.851.972-5 

BAIRRO: Nova Esperança 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: A construção da 3ª ponte 

RESPOSTA SECRETARIA DE GOVERNO: Muito obrigado pela contribuição. Em relação à 

construção da terceira ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, entre os Bairros Jardim Santa Maria e 

Rio Abaixo, informamos que a licitação para contratação das obras já está em andamento, com 

projetos básico e executivo finalizados. No momento, o processo encontra-se em fase de 

licenciamento ambiental junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB. A 

previsão é que as obras sejam iniciadas no primeiro semestre de 2019.  

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: A variante Lucas Nogueira Garcia precisa ser (analisada) 

melhorada. 

RESPOSTA SECRETARIA DE MOBILIDADE: Muito obrigado pela contribuição. A variante 

Lucas Nogueira Garcia precisa ser (analisada) melhorada. A Avenida Lucas Nogueira Garcês é 

uma via de extrema importância por fazer a ligação de diferentes regiões do município, 

classificada como estrutural. Nessa via projetos de melhorias são constantemente elaborados, 

onde são ponderados diversos fatores, como o número de acidentes ocorridos, traçado da via, 

velocidade regulamentada e praticada.  

 

NOME: Flavia de Souza Ribeiro  

RG: 30701596-8 

ENDEREÇO: Rua 33, Hellen Cristiane Santos Ramalho 



BAIRRO: Parque Imperial 

E-MAIL: flaviaflavinha2922@gmail.com 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Gostaria de saber se tem previsão de quando vai ser 

construída a creche aqui no Imperial, já tem algum projeto?  

RESPOSTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: Muito obrigado pela contribuição. A obra da 

Creche do Parque Imperial está na fase inicial. O período previsto para a execução da obra é 

de 10 meses. 

 

NOME: Maria de Fátima 

SEXO: Feminino 

ENDEREÇO: Avenida 4, nº 128 

BAIRRO: Parque Imperial 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: A permanência da EJA anos finais no Bairro Imperial 

RESPOSTA SECRETARIA DE EDUÇÃO – EJA: Muito obrigado pela contribuição. Informamos 

que a responsabilidade da EJA dos Anos Finais é da Diretoria de Ensino da Região de Jacareí. 

 

NOME: Silvia  

SEXO: Feminino 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Prefeitura abrir a escola do EJA à noite?  

RESPOSTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – EJA: Muito obrigado pela contribuição. 

Pergunta já respondida sobre funcionamento da EJA. 

 

NOME: Thiago O. L. da Silva 

BAIRRO: Pedramar 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: As oficinas técnicas, como foi a participação da população?  

RESPOSTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: Muito obrigado pela contribuição. 

Foram 5 Oficinas Técnicas:  

• Na CIESP, no dia 27/09/2017 como abertura das oficinas e no dia 09/02/2018 com 

participação de convidados e membros da CIESP, totalizando 51 participantes.  

• No auditório da Prefeitura Municipal de Jacareí, no dia 30/10/2017 Com todos os 

profissionais da Secretaria de Planejamento, que coordenaram a reunião, juntamente 

com as secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura, Mobilidade Urbana, Segurança e 

Defesa do Cidadão, Desenvolvimento Econômico, SAAE e Fundação Pró-Lar, com a 

presença de 56 participantes 

Prefeitura dá início aos estudos para revisão do Plano Diretor 

http://www.jacarei.sp.gov.br/prefeitura-da-inicio-aos-estudos-para-revisao-do-plano-

diretor/ 

Prefeitura inicia estudos do Plano Diretor  



http://www.jacarei.sp.gov.br/prefeitura-inicia-estudos-do-plano-diretor/ 

• Na ETEC – Cônego José Bento, no dia 23/11/2017 com estudantes e aberto a 

população em geral participando 35 pessoas. 

Planejamento realiza a 2ª Oficina do Plano Diretor com alunos da ETEC 

http://www.jacarei.sp.gov.br/planejamento-realiza-2a-oficina-do-plano-diretor-com-

alunos-da-etec/ 

• Na AEAJ – Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jacareí no dia 18/01/2018, 

com presença de 23 participantes associados e convidados com 23 participantes. 

Secretaria de Planejamento avalia revisão do Plano Diretor 

http://www.jacarei.sp.gov.br/secretaria-de-planejamento-avalia-revisao-do-plano-diretor/ 

 

Além das Oficinas com os alunos da EJA (Ensino de Jovens e Alunos), que participaram do 

‘Mapa Falante’, uma iniciativa que objetiva proporcionar um diálogo compartilhado para refletir 

e discutir sobre os desafios ambientais e sociais do seu bairro identificando suas 

potencialidades e desafios. 

Alunos da EJA participam de oficinas do Plano Diretor 

 http://www.jacarei.sp.gov.br/alunos-da-eja-participam-de-oficinas-do-plano-diretor/ 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: ZEIS – Explicação detalhada 

RESPOSTA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR: Muito obrigado pela contribuição. 

ZEI´s (Zonas de Interesse Social) são áreas instituídas e demarcadas pelo plano diretor com 

objetivo: manter a população local em áreas que estão passando por forte valorização 

econômica; realizar a regularização fundiária; realizar a urbanização; estimular a produção de 

Habitação de Interesse Social (HIS); realizar a integração plena da área com a dinâmica 

município. Dessa maneira a revisão do Plano Diretor propõe: 

- Zona Especial de Interesse Social 1 (ZEIS 1): estas áreas serão consideradas como estoque, 

ou seja, ficarão reservadas para que futuramente possam nelas construir loteamentos ou 

habitações de interesse social.  

-Zona Especial de Interesse Social 2 (ZEIS 2): são áreas que, por diversas razões, foram 

ocupadas irregularmente dentro de algum loteamento regular. E seus moradores, na maioria, 

são caracterizados como baixa renda. Por exemplo, ocupações em áreas verdes, lazer ou 

institucionais. Estas áreas são passiveis de serem regularizadas, caso estudos técnicos e 

ambientais a permitam. 

- Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS 3): são áreas que foram loteadas clandestinamente 

ou por qualquer outro motivo seus ocupantes não possuem a titularidade. Os moradores, na 

maioria, são caracterizados como baixa renda. E assim, como acontece na ZEI´s 2, estas áreas 

são passiveis de serem regularizadas desde que estudos técnicos e ambientais a permitam. 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Parque Linear do Tanquinho, como está sendo?  

RESPOSTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: Muito obrigado pela contribuição. 



Localizado na Região Oeste da cidade, no Bairro Jardim Emília, o Parque do Tanquinho 

será dedicado a práticas ambientais e esportivas, com destaque para as atividades 

paraolímpicas. 

Com 14.000 m², o projeto propõe aliar preservação ambiental, incentivo ao esporte e 

inclusão social de pessoas com deficiência (PCD), com equipamentos esportivos adaptados a 

diversas modalidades. Estão previstas quadras para squash, tênis, basquete 3X3, tênis de 

mesa, pista de salto e de corrida 100m rasos, voleibol sentado e bocha, voleibol/golbol, futebol 

society e academia ao ar livre. 

Além disso, estão previstos ciclovia perimetral e ponto de ônibus com baia para 

embarque e desembarque de passageiros. 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Economia criativa, por que não está contemplando a cultura? 

RESPOSTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: Muito obrigado pela contribuição. 

O Plano Diretor, no art. 127 dá as diretrizes para a cultura no município:  

“Art. 127 A prestação dos serviços relativos à cultura observará os seguintes princípios: 

I - fortalecimento, valorização e resgate das culturas populares do Município e região; II 

- fomento, circulação e preservação da cultura;  

III - desenvolvimento da pesquisa antropológica, arqueológica, histórica, arquitetônica e 

documental relacionadas ao Município;  

IV - garantia da participação da comunidade no acesso à cultura; 

 V - otimização do uso dos equipamentos existentes para a promoção da cultura.” 

 

  

NOME: Rosângela  

ENDEREÇO: Hellen Cristiane Santos Ramalho, nº 75 

BAIRRO: Parque Imperial 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Precisamos de sinalização escolar. 

RESPOSTA SECRETARIA DE MOBILIDADE: Muito obrigado pela contribuição. Será 

elaborado de projeto de sinalização vertical e horizontal que estimule a redução de velocidade 

nas vias e aproximações das escolas da região. Posteriormente a elaboração do projeto, a 

execução da sinalização será incluída no cronograma de manutenção de sinalização que 

percorre os diversos bairros do município.   

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Precisamos de UP 24 horas. 

RESPOSTA SECRETARIA DE SAÚDE: Muito obrigado pela contribuição. No momento não há 

planejamento e/ou construção de UPA 24 horas no Parque Imperial. 

Importante ressaltar que o fortalecimento da promoção da saúde e prevenção de doenças 

ocorre na Atenção Básica, ou seja, nas unidades básicas de saúde. Sendo assim, está em fase 

de ajustes e adequações a mudança da UMSF Parque Imperial para um local com maior 



espaço para acolher a população de aproximadamente cinco mil munícipes do Parque Imperial 

e Jardim Pedramar. Serão ampliadas para duas equipes de Saúde da Família, sendo que cada 

equipe é composta por médico, enfermeiro, auxiliar/técnico de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde conforme a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.436, de 21 de setembro 

de 2017. Esta ampliação permitirá melhor cuidado em saúde para a população principalmente 

na prevenção de doenças e agravos permitindo melhor qualidade de vida e diminuindo a 

necessidade de acesso as unidades de urgência e emergência.  

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Na estrada do Bairro precisa de sinalização. 

REPOSTA SECRETARIA DE MOBILIDADE: Muito obrigado pela contribuição. Pergunta já 

respondida em questão formulada por outro munícipe. 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Precisamos melhoria da saúde do posto de saúde do Parque 

Imperial 

RESPOSTA SECRETARIA DE SAÚDE: Muito obrigado pela contribuição, este item já foi 

respondido em questionamento de outro munícipe. 

 


