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Excelentíssima Senhora Presidente:
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Jacareí, 6 de março de 2018.

Em atendimento ao Ofício n. 016/02/2018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 21  de fevereiro de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 22 de fevereiro de

2018, referente ao Pedido de lnfomações n.° 13/18, de autoria do Vereador Valmir do

Parque Meia Lua, venho prestar as seguintes informações:

1.   A   Secretaria   de   Governo   recebe   as    indicações   e   ofícios   de

vereadores, faz o filtro por assunto,  e remete à  Secretaria  competente para  ciência e

providências.  Válido  ressaltar  que,  o  envio  para  a  Secretaria  acontece  no  primeiro

malote após o documento ser filtrado.

As   respectivas   Secretarias   recebem   as   demandas   no   Gabinete   do

Secretário onde serão triadas novamente e encaminhadas para  Diretoria responsável

pelo atendimento.

As  Diretorias  possuem  um  cronograma  para  execução  dos  serviços.

ApÓs  análise quanto à viabilidade do atendimento essas solicitações são  incluídas  no

cronograma da Diretoria.

ApÓs execução do serviço ou atendimento da solicitação,  os ofícios e as

indicações voltam  para a Secretaria de Governo onde será elaborada a resposta para

o respectivo vereador.

0  procedimento  se  encerra  com   o  envio  da   resposta   ao  vereador?
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solicitante.
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2.   0  número  de  Ofícios  e  lndicações  é  alto  e  demanda  significativo

tempo das áreas envolvidas.

Destaca-se  que  somente  do  ilustre  vereador  no  ano  de  2017  foram

recebidos  2238  0fícios  e  lndicações,  sendo  que  foram  atendidas  1099  e  continuam

em trâmite  1239,  referente ao ano de 2018 até o presente momento foram  recebidos

590 sendo que 18 foram respondidos e 572 estão em trâmite.

A Adminjstração  está  em  constante  busca  por melhor atender a  todos

os  Ofícios  e  lndicações,  neste  sentido  informa-se  que  será  assinado  o  "Protocolo  de

lntensões" entre a Câmara e a Prefeitura para utilização do programa GESCON com o

objetivo de tornar célere e eficiente a tramitação de processos e documentos entre

as partes.

Atenciosamente,
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``.``+Z«ÁS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

A Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí -SP

Praça dos Três Poderes, 73 -29 andar-Centro -Jacareí-SP
Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br


