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PROTOCOLO NOME RG/CPF DATA SOLICITAÇÃO DATA RESPOSTA 

001/2016 Adair  800.xxx.xxx-79 04/01/2016 

Solicito através do presente 
se a praia do jaca já foi 
liberada pela FEPAM, e se já 
foi instalada Energia elétrica. 22/02/2016 

Pelo presente informo que 

a Praia do Jacaquá foi 

liberada pela FEPAM e que 

está com a 

rede elétrica ligada em 

prefeitas condições. 

002/2016 Airton  170.xxx.xxx-02 04/01/2016 

Tenho dúvida quanto ao 
nome da praia de Jacaquá. 
Qual a origem do 
nome?Jacaquá pertence a 
São Francisco ou Alegrete? 
Gostaria de ter esse 
esclarecimento desde já fico 
muito grato. 22/02/2016 

Informo pelo presente que 

não existe denominação 

oficial, o nome Jacaquá é 

em função de que na 

margem esquerda do Rio 

Ibicuí, município de 

Alegrete quase em frente a 

praia, existe um afluente 

com o nome de Jacaquá 

que também denomina o 

sub-distrito e a estação 

férrea lá existente. O local 

do Balneário  também é 

conhecido como " Passo do 

catarina" 



003/2016 Danielle 706.xxx.xxx-04 20/01/2016 

Gostaria de Saber o Prazo 
para Apresentar o Bloco de 
Produtor com relação a 
movimentação de 2015 21/01/2016 

Venho através deste 

informar a data de 

apresentação dos blocos 

de Produtor que vai de 05 

de janeiro  á 15 de março 

de 2016. 

004/2016 Clóvis 953.xxx.xxx-72 23/01/2016 

Gostaria de saber se o 
balneário já está em 
funcionamento? Aguardo ! 
Obrigado! 27/01/2016 

Comunico a você que o 
Jacaquá continua interditado. 

005/2016 Marcelo 655.xxx.xxx-87 26/01/2016 

Bom Dia! Apesar da distância 
sempre que posso estou em 
São Francisco de Assis e 
Balneário. Pretendo fixar um 
imóvel ou residência para 
melhor desfrutar esse 
paraíso na natureza. Abraço 
e Parabéns pela forma como 
esta sendo conduzido a 
Administração . 27/01/2016 

Comunico a você que nossa 
praia Jacaquá está interditada 
no momento. 

006/2016 Isamara 765.xxx.xxx-49 26/01/2016 

Situação da praia do Jacaquá 
é possível acampar e fazer 
uso do local no momento, 
está liberado ao publico, 
gostaria de informações pois 
pretendo viajar logo . Desde 
já sou grata pela resposta. 27/01/2016 

A praia Jacaquá está 
interditada, isto sem, não é 
possível acampar. Desde já 
agradeço a Preferência. 

 


