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Referência: Pedido de Informação n° 0120/2017 - Fiscaliza JF - Mesa Diretora

Assunto: Pedido de Informação

Senhor Presidente,

Em atendimento ao expediente referenciado acima, encaminho a essa
Egrégia Casa Legislativa a informação solicitada. Trata-se de Pedido de Informação
solicitado pela Mesa Diretora.

Atenciosamente,

El
RU"NO SIQUEIRA
Prefeito
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03 de janeiro de 2018

Memorando n° 38/2018/SG

De: José Sóter de Figueirôa Neto
Secretário de Governo
SG
Para: Bruno Siqueira
Prefeito
GP

Referência: Oficio CM n° 3703/2017
Pedido de Informação n° 0120/2017

Assunto: Pedido de Informação

Em relação ao pedido de informação da Câmara Municipal de Juiz de Fora, a
Prefeitura informa que a execução dos serviços do CRAS Leste Linhares é de
responsabilidade da Associação Municipal de Apoio Comunitário (AMAC), bem como a
manutenção estrutural do referido equipamento. A gestão da Política da Assistência
Social é da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS). Quanto à localização da
unidade, cabe informar que devido a inexistência de orçamento e recursos financeiros
para despesa de aluguel, compra de imóvel ou nova construção, esta permanecerá no
endereço atual, sendo altamente necessário o aproveitamento do prédio público
disponível. No que diz respeito às condições de sigilo nas salas de atendimento ao
usuário, apontamos que houve adaptação e aproveitamento da estrutura disponível no
prédio. No entanto, será providenciada averiguação junto à Organização executora para
possibilidade de melhorias, o que implicará em análise de custos e disponibilidade
financeira. Já quanto às especificações técnicas de acessibilidade no banheiro destinado
ao usuário masculino, aos problemas de infiltração, pintura e acabamento nas paredes do
almoxarifado, será providenciada a averiguação junto à Organização executora para
possibilidade de aprimoramento, o que irá implicar em análise de custos e disponibilidade
financeira. Quanto à possibilidade de alteração do ponto de ônibus mais próximo da
unidade, será feita uma solicitação de estudo à SETTRA. No que diz respeito à placa de
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identificação do CRAS, uma nova placa já foi solicitada à Assessoria de Comunicação da
PJF. Por fim, quanto à manutenção da unidade de modo geral, será providenciada
averiguação junto à Organização executora para a possibilidade de elaboração de plano
para melhorias, o que irá envolver também análise de custos e disponibilidade financeira.

Atenciosamente,

sé Toier d‘Figue nia)ieto
Secretário 'de GOvemo
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