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PROTOCOLO
1787/2022 dinaSenhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 140/2022, de autoria do Nobre Vereador Cleber 

Candido Silva, encaminhamos as informapoes prestadas pela Secretaria Municipal 

de Justipa, por meio de seu MEMORANDO SMJ N° 303/2022 LG, copia anexa.

Sendo o que tinhamos para o momento, aproveitamos o ensejo 

para externar nossos protestos de estima e considerapao.

Atenciosamente

RBOSA MACHADO 
ito Municipal

DANItiO

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SR/
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PABX: 011 4446-7699
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MEMORANDO SMJ - N° 303/2022 - LG

Cajamar, 27 de junho de 2022.

Ao Departamento de Apoio Tecnico e Legislative

Referente: Requerimento n° 140/2022
8a Sess3o

Prezado (a)

Em resposta ao Requerimento n° 140/2022, o qual solic'rta que os orgaos 

competentes da municipalidade estudem a possibilidade de, junto a empresa 

prestadora de servi$os de eletricidade (ENEL) e o Procon, realizarem um feir§o de 

atendimento ao Publico, com o efetivo ntimero de funcionario e que seja realizado 

preferencialmente aos s^bados, temos o presente para informar o seguinte:

A Enel e uma empresa privada que atua em toda a cadeia energetica, com 

atividade nas areas de geragao, distribuigSo, transmissSo e comercializagSo, alem 

de solugfies em energia.

o Procon, 6 um Programa de ProtegSo e Defesa do consumidor, 
representada por uma fundagao organizacional responsavel por ajudar a mediar os 

conflitos entre os consumidores e os fornecedores de produtos e servigos. O Procon 

estci vinculado a Secetaria de Justiga do Municfpio, agindo como instituto de carater 
juridico do direito publico.

Cumpre salientar que a ENEL possui canais de atendimento proprios, 
principalmente vituais (https://www.enel.com.br/pt-saopaulo/atendimento.htmn e dSo 

todo suporte para que as pessoas n3o precisem se deslocar ate as agScias.
Outrossim, os consumidores tern ci disposig^o a plataforma 

consumidor.gov, que e uma ferramenta gratuita, monitorada pela Secretaria 

Nacional do Consumidor Sei n, destinado a interlocug^o entre os
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consumidores e as empresas, para resolugao de conflitos diretamente pela internet, 
de forma r&pida e desburocratizada.

Atualmente, 80% das reclamagoes registradas no consumidor.gov s3o 

solucuinadas pelas empresas que respondem as demandas dos consumidores em 

urn prazo medio de 07 (sete) dias.
O Procon de Cajamar, por sua vez, tamb6m possui canais de atendimento 

prbprio, s3o eles: pelo e-mail procon@cajamar.sp.gov.br, pelo telefone (11) 4446- 

0140 , presencial e por aplicativo.
A principal fungSo do Procon 6 garantir a mediagSo de casos conflituosos 

entre os clientes e consumidores insatisfeitos com os services ou produtos 

disponibilizados por determinada empresa ou estabelecimento. Caso o Porocon n<ao 

consiga determinar urn acordo entre ambas as partes, o process© e encaminhado 

para o Juizado Especial Civil da localidade em que o caso foi registrado.
Nao obstante, tendo em vista que a ENEL e Procon s§o empresas distintas, 

com regimes juridicos e tratamento legal diversos, resta prejudicada, no momento, a 

realizagao de urn feir§o.

Sendo o que tfnhamos a informar, aproveitamos o ensejo para renovar 
nossos protestos de estima e distinta considerate.

Atenciosarr/ente.,

iA
)
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Secretario Municipal de Justiga
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 140 / 2022

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberapao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis, estude junto aos orgaos competentes da 
municipalidade, a possibilidade de, junto a empresa prestadora de servigos de 
eletricidade (ENEL), e Procon, para que realizem um feirao de atendimento ao 

efetivo numero de funcionarios, preferencialmente, aosPublico, com o 
sabados.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista os grandes transtornos 
que vem gerando na cidade e a excessiva demora nos atendimentos, fazendo

al6m de demandar muito desgaste fisico e emocional,com que os municipes. .
percam dias de trabalho, gerando tambem, mais um prejuizo financeiro e
maioria das vezes, nao tern seus problemas solucionados.

na

Plen&rio Ver. Waldomiro dos Santos, 29 de abril de 2.022.
'i
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Cleber (Jap^o Silva
V©rMd^>,r
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