
 

Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor de Jacareí 

Varadouro – REGIÃO RURAL SUL 

20/10/2018 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

 

1) NOME: Marcus Vinícius P. Cunha 

RG: 16.304.142-8 

ENDEREÇO: Estrada Fazenda Primavera 

BAIRRO: Varadouro 

E-MAIL: mviniciuspcinha@hotmail.com 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: morador desta região, que parabenizou o trabalho da prefeitura 

e que as propostas para o Varadouro vão trazer melhor organização e regras para ocupações 

nesta região, solicita melhorias no viário, principalmente na saída onde inicia o asfalto próximo 

à estrada que se dá acesso a empresa Avibrás, pois neste local passam ônibus e caminhões e 

que este local precisa ser melhor sinalizado, um orelhão na escola, em função do sinal de 

telefonia ser mais difícil e um orelhão seria muito importante para os moradores dessa região. 

Solicitou ônibus para a região para melhor deslocamento das pessoas que moram nesta 

região. 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: O posteamento de luz e iluminação 

pública das estradas é de competência da concessionária de energia elétrica – Bandeirantes 

Energia. 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE: há estudos para melhorias da sinalização 

no local apontado que deverão ser implantadas no primeiro semestre de 2019. Para 

atendimento da linha de ônibus, será realizado estudo de viabilidade e demanda. 

 
 

2) NOME: Isaura Maria dos Reis 

RG: 23.683.603-1 

ENDEREÇO: Estrada do Varadouro 

BAIRRO: Varadouro 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: mora há vinte anos nesta região e que apesar de morar aqui 

ressaltou que o local precisa de melhorias, lembrou que um ganho para o bairro foi o caminhão 

de lixo que passou a atender essa região. A escola também foi um ganho para as crianças 

desta região e o atendimento médico que hoje também atende aos moradores. Como 

melhorias solicitou o ônibus para região, pois não há linha regular no local. A escola é muito 

boa e lembrou que já teve turma de EJA, mas que atualmente não há mais. Solicitou análise da 



instalação de um posto de saúde, melhoria na iluminação pública e segurança.  Solicita 

orientações as novas residências na parte de saneamento. 

 

REPOSTA DA MESA DIRETORA: Rosa informou que todos os pedidos de melhorias estão 

sendo anotados nesta ata e que serão repassados para as secretarias municipais competentes 

para análise para atendimento.  

RESPOSTA DO SAAE: Informou que para as construções de fossas sépticas há um 

departamento específico do SAAE que faz análise dos projetos apresentados para fossas que 

basicamente devem compor fossa séptica e sumidouro.  

RESPOSTA DA PRÓ-LAR: Explicou que para as questões das fossas em caso de moradias 

sociais, há uma primeira análise da família pela fundação para identificar suas condições 

econômicas e a partir desta análise a Pró-Lar faz o projeto das fossas para o munícipe que 

deverá executar de acordo com as orientações, comprando os materiais necessários. Informou 

que na quarta-feira passada foi aprovada na Câmara de Jacareí uma lei que trata destas 

regularizações e que nos próximos quinze dias esse atendimento pode iniciar. Orientou os 

moradores a procurarem a fundação Pró-Lar para buscar essas explicações e passar pela 

análise social. 

 

3) NOME: Jean Emanuel de Almeida 

RG: 37.667.462-3 

ENDEREÇO: Rua Expedicionário Paulo A. Siqueira, 91 

BAIRRO: Jardim Paraíso 

E-MAIL: jeanemanuelstu@gmail.com 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: o maior problema da comunidade está relacionado com a 

regularização fundiária da Vila do Varadouro e consequentemente o fornecimento de energia. 

Existe alguma ação para atender essa demanda do município e do bairro do Varadouro?   

 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: O atendimento a iluminação pública 

das estradas é de competência da concessionária de energia elétrica – Bandeirantes Energia. 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: Para a iluminação de residências, há 

necessidade de emplacamento do imóvel e este procedimento é realizado na Secretaria de 

Planejamento mediante análise da regularidade do imóvel.  

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: vê como necessidade emergencial para esse local uma UBS 

para atender os moradores, que são muitos, principalmente mulheres e crianças, pois muitos 

moradores que precisam de atendimento médico acabam se deslocando para São José dos 

Campos. Solicita mais ações voltadas para as crianças na área cultural, eventos para crianças 

nas escolas e uniforme para a escola do Varadouro. 

 



RESPOSTA DA SECRETARIA DE ESPORTES: Informou que a Caravana da Alegria é um 

projeto da Secretaria de Esportes que trabalha bairros e regiões e que a programação desta 

caravana para o bairro acontecerá no próximo semestre. 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO: Há propostas para que esta escola passe a 

funcionar em período integral e novos projetos para as crianças serão implantados nesta 

escola com a implantação do período integral, incluindo a recreação e cultura. 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE SAÚDE: existem estudos para o local para viabilizar melhor 

atendimento na área da saúde, esclarecendo que uma UBS para a o local depende não só de 

iniciativa do Município, mas de ajustes de outras esferas do governo. 

A região do Varadouro é de abrangência da Unidade Municipal de Saúde da Família Santo 

Antônio da Boa Vista e no atual cenário, além do Varadouro, os outros bairros de abrangência 

desta unidade são: Varadouro, Mato Dentro, Jardim Santo Antônio da Boa Vista, Bairro Jardim, 

Jardim Leblon, Roseira, Jardim Colônia, Estrada do Colônia, Estrada Mato Dentro, Estrada do 

Rio Comprido, Estrada do Silvano, Estrada Palmeiras, Estrada Servidão Pindaiuva, Estrada 

São José do mato dentro, Estrada Servidão José Nicolau, Estrada Barragem, Estrada particular 

do meio, Estrada Particular Juca Inácio, Estrada da Pedra Fria, Rodovia Nilo Máximo, Angola, 

Fazenda Harmonia e Estrada da Amizade. 

Para ofertar cuidados em saúde para cerca de 7040 pessoas cadastradas, neste território 

temos duas equipes de saúde da família dimensionadas. Cada equipe é composta por 01 

médico, 01 enfermeiro, 04 agentes comunitários de saúde e 02 auxiliares de enfermagem. 

A quantidade de médicos e outros profissionais das equipes são dimensionados de acordo com 

a portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde que também norteia a 

quantidade de pessoas (população) pertencentes à área de abrangência. 

Neste sentido, as equipes de saúde da família fazem atendimento na unidade de saúde e nos 

bairros de abrangência com visitas e atendimentos domiciliares.  

Para instalação de uma unidade básica de saúde, vários fatores devem ser considerados. Este 

processo é contínuo e dinâmico, por isso todas as regiões são monitoradas seja para 

identificação de expansão populacional, assim como análise de vulnerabilidades. Considerando 

este processo, no momento não há unidade planejada para o Varadouro. 

 

3) NOME: James Barbosa 

RG: 5.035.380 

ENDEREÇO: Estrada do Varadouro, 1790 

BAIRRO: Jardim Colônia 

E-MAIL: lojasjb.james@gmail.com 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: sou proprietário de uma área na região e gostaria de 

transformar em condomínio de lotes de chácaras de mil metros. Para que tenha 

sustentabilidade ambiental, seria melhor sem asfaltamento, seguindo outros modelos. A 

prefeitura aprova esse formato? Sem asfaltamento?  



 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: As regras para parcelamento do solo 

são dadas na Lei de Uso, Ocupação e Urbanização do solo e não no Plano Diretor. 

 

5) NOME: Eliane Fernandes 

RG: 26.834.933-2 

ENDEREÇO: Estrada da Fazenda Primavera 

BAIRRO: Varadouro 

E-MAIL: elianefernandes.sjc@gmail.com.  

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Gostaria de saber a situação da energia rural para moradores 

do condomínio 3 irmãs? O que poderia ser feito para sermos beneficiados? Coleta de lixo que 

não chega até o local. 

 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: este questionamento já foi contemplado 

em resposta anterior. 

 

6) NOME: Laudecir de Moraes 

RG: 30.264.031-19 

E-MAIL: laudecirmorais@gmail.com 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Recreação, saúde, etc. 

 

REPOSTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: esta demanda já foi respondida em 

questionamento anterior. 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE SAÚDE: esta demanda já foi respondida em 

questionamento anterior. 


