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FICHA DE PROTOCOLIZAÇÃO GERAL 

SEPA – SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DO PROTOCOLO E ARQUIVO 
E-mail: protocolo@peruibe2.sp.gov.br - protocoloperuibe@gmail.com 

FONE/FAX (013) 3451-1000 - 3451-1022 

 
Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Balneária de Peruíbe 

 
NOME/RAZÃO SOCIAL:   Gregori Pavan Freire de Carvalho 
     
VEM RESPEITOSAMENTE A PRESENÇA DE V. EXª, APRESENTAR RECURSO E/OU 
RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 6209/1/2021: 
 

Em razão da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à 

Informação, o REQUERENTE apresenta a Secretaria Municipal de Obras o recurso a 

solicitação 6209/1/2021. 

 

O REQUERENTE ratifica sua solicitação e necessidade de resposta às perguntas 

feitas e ainda não respondidas, e espera que a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

apresente os dados e as informações. Considerando que já se passaram 48 dias do 

encaminhamento da solicitação. 

O REQUERENTE, pede licença para opinar com base em sua experiência como 

cidadão. Entende que há espaço e funções dentro da plataforma tecnológica atual (da 

“4R Tecnologia”) para o registro do andamento dos trâmites dos processos 

administrativos/protocolos, porém, entende que não são utilizados pelos próprios 

agentes públicos. 

 

Como exemplo, apresenta o andamento do próprio protocolo 6209, onde na guia 

“Despacho” não consta quase nada. Nem, por exemplo, a produção do Parecer e o 

encaminhamento da resposta, que já ocorreu. 
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Nenhum sistema, por mais avançado que seja, vai gerar relatório automatizado 

se não for abastecido com dados, informações e utilizado da melhor maneira. 

 

Vejamos o exemplo a seguir, apesar de não ser a melhor referência no uso, 

parece constar todo andamento da solicitação e está melhor abastecido com as 

informações. 
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E antes que possam pensar: “Ah! É da Secretaria da Saúde”, “Ah! É ‘só’ cópia de 

uma ficha de atendimento”. A solicitação de cópia de um ofício, documento ou 

informação à Secretária de Obras demora muito mais e não é registrado em sistema. 

Ou seja, a questão é, de fato, o atendimento e o uso da plataforma pelos agentes 

públicos. 

 

O REQUERENTE não utilizou o sistema em questão (com acesso administrativo), 

mas acredita que deve existir ainda espaço/função para registro de 

“fechamento/encerramento”, antes do “arquivamento”. A própria função 

“arquivamento”, talvez, poderia ser usada como encerramento para efeitos de 

finalização/prazo, pois, note como neste caso é apenas uma mera deliberação, nem 

sequer há indicação da caixa física do arquivamento (como ocorre em alguns casos). 

Acredita também que deve existir o espaço/função “recurso”, “reabertura”, entre 

outras, dentro da plataforma. 
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Será que não seria possível uma revisão dos procedimentos de uso das 

plataformas tecnológicas por parte dos agentes públicos? 

Será que não seria possível um atendimento melhor por parte de algumas 

Secretárias? 

 

O uso das tecnologias e sistemas, já disponíveis, vem de encontro à 

automatização, facilitação, transparência, controle, informação, gestão, eficiência, 

redução no uso de papel… entre vários outros pontos desejados. 

Óbvio que se houver possibilidade de contratar um sistema tecnológico melhor, 

ou se o que já está em uso puder ser aperfeiçoado, isso seria muito importante. 

Aliás, a lei federal chamada de “Governo Digital” já foi aprovada e vai exigir 

muito mais do que já deveria estar em pleno funcionamento hoje, e não está, por 

parte da Prefeitura de Peruíbe. 

 

Independente da opinião do REQUERENTE, sabemos que a essência da 

Administração é o controle e gestão, e a essência da Administração Pública é o 

controle, gestão e transparência. 

 

Sendo assim, com sistema ou não, automatização ou não, com papel e caneta 

ou planilha no Excel, seja como for, o simples fato de não ter resposta a perguntas 

que, no fundo, são simples, reforçam a percepção de que alguma coisa que deveria 

estar sendo feita, não está. 

O REQUERENTE não objetiva o controle pelo controle, mas, como cidadão, sabe 

que muitos pleitos encaminhados à Prefeitura não são respondidos. Não se refere ao 

indeferimento, que é possível e passível de recurso. Refere-se a uma necessidade, 

uma sugestão de melhoria, um pedido de informação… que acaba sem receber uma 

resposta, e muitas vezes pelo simples fato de ser esquecido ou estar sendo ignorado, 

o que não é aceitável. 

O descumprimento de prazo de resposta pela simples falta de controle e/ou 

esquecimento, também não é aceitável. 
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Portanto, o REQUERENTE reforça a extrema necessidade de haver controle do 

que está sendo demandado e o que são feitas dessas demandas. Isso é intrínseco à 

Administração Pública, a ausência deste controle tem um custo financeiro e social alto, 

e estamos falando de dinheiro público, exercício da cidadania, respeito, entre outros. 

 

Encerradas as justificativas e opiniões. O REQUERENTE reapresenta às questões 

a seguir e espera que desta vez possa ter as respostas: 

1) Qual a quantidade (número) de solicitações/manifestações 

protocoladas/registradas para a Secretaria de Obras entre 01/01/2020 a 

31/12/2020? 

2) Deste total em 2020, qual o “status” (classificação) dessas 

solicitações/protocolos? Ou seja, quantas foram solucionadas/respondidas, 

quantas estão em aberto/em andamento/sem solução? 

3) Das solicitações/protocolos solucionados/respondidos em 2020, qual foi menor 

tempo de resposta e qual foi o maior tempo de resposta? 

4) Qual foi o tempo médio de solução/resposta dos protocolos na Secretaria 

Municipal de Obras em 2020? 

 

Lembrando que a Lei de Acesso à Informação prevê a recusa em fornecer 

resposta ou informação, mas para isso é preciso haver justificativa clara, incluindo lei 

ou norma que respalde esta recusa. 

O REQUERENTE aceita receber resposta por meio eletrônico (em formato .pdf, 

ao e-mail registrado), com objetivo de reduzir custos, agilizar e facilitar o 

atendimento, e minimizar a exposição de funcionários por conta da pandemia. 

NESTES TERMOS 

PD. DEFERIMENTO 
 

PERUÍBE, 13 DE JULHO DE 2021 
 

_____________________________________ 
GREGORI PAVAN FREIRE DE CARVALHO 


