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Ofício n° 8093/2017/SG

Exm°. Sr.
Rodrigo Cabreira de Mattos
Presidente da Câmara Municipal
36016-000 - Juiz de Fora - MG
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Referência: Pedido de Informação n° 0101/2017 - 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,

BRUNO SIQUEIRA
Prefeito
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Memorando n° 8092/2017/SG

19 de dezembro de 2017

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

Referência: Ofício CM n° 3044/2017
Pedido de Informação n° 0101/2017

Assunto: Pedido de Informação

Em relação ao pedido de informação da Câmara Municipal de Juiz de Fora, a
Prefeitura informa que com relação às condições de segurança do local, a entidade
executora, Associação Municipal de Apoio Comunitário — AMAC, informou que o prédio
conta com sistema de alarme. Com relação à existência de planejamento de melhoria e
pequenos reparos na unidade, a AMAC informou que conta com uma equipe de
manutenção que realiza reparos conforme as requisições dos Coordenadores e dentro da
disponibilidade financeira para tal. No que diz respeito à possibilidade de reposição do
profissional Psicólogo, a AMAC informou que tal profissional está sob licença saúde, com
prazos curtos de perícia que foram renovados. Já o contrato de aluguel do imóvel onde
funciona o CRAS tem prazo indeterminado. No que diz respeito ao alvará do Corpo de
Bombeiros e Vigilância Sanitária, a entidade executora AMAC informou que essa unidade
não apresenta alvará. Com relação a possibilidade de ligação para celulares, a AMAC
informou que há 1 celular corporativo no Departamento para ligações emergenciais. As
equipes foram orientadas a organizarem o Serviço com planejamento de retornos,
cronogramas mensais de reuniões para usuários e outras estratégias de contatos com
famílias, por meio das escolas e outras instituições. Com relação à disponibilidade de
veículos, a SDS está pleiteando junto à União 02 veículos por meio da Proposta
Voluntária n ° 5500020170013. Em relação a penúltimo item, o Departamento de
Avaliação e Gestão da Informação da Secretaria de Desenvolvimento Social está em
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constante análise e readequação territorial das unidades em função dos fatores de
crescimento populacional, mudanças nos bolsões de pobreza, construções de novos
equipamentos, conflitos territoriais, acesso da população, entre outros. Por fim, em
relação a aquisição de equipamentos de informática, a compra de material para
estruturação das Unidades será concretizada por meio de uma Emenda Parlamentar,
cujos itens já se encontram em processo de licitação.

Atenciosamente,

7
Jos . Sóte de Figueira Ne o
Scretario de Gove no
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