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INTRODUÇÃO

A ouvidoria municipal é uma instância de controle e participação social, responsável pelo tratamento das manifestações
enviadas por pessoa física ou jurídica, relativos às políticas e aos serviços públicos disponibilizados pelo estado com vistas ao
aprimoramento da gestão pública.

Uma das missões da Ouvidoria é atuar na solução de problemas internos, registrando as manifestações dos cidadãos,
leva-os ao gestor e apresenta sugestões de melhorias para benefícios do cidadão, do setor e da gestão.

É necessária uma harmonia entre os interesses do cidadão e da instituição. Para o cidadão, é preciso buscar entender os
motivos de sua eventual insatisfação com um determinado órgão público. Quanto ao órgão ou entidade pública, é preciso buscar
compreender quais processos de trabalho estão interferindo na sua eficiência. É por isso que dizemos que a Ouvidoria é um excelente
instrumento de controle social e aproximação do cidadão e gestão.

Esse documento mostra dados registrados das demandas de JUNHO de 2022, compreendendo os dias 01/06/2022 a
30/06/2022 que correspondem ao número total de 36 manifestações, mostrando a quantidade de Denúncias, Reclamações, Elogios,
Sugestões e Solicitações; os números de cobranças de respostas, perfis dos manifestantes no referido mês, tempo médio de respostas,
canais de respostas mais utilizados pela população, e os assuntos mais recorrentes em cada setor contabilizados pela quantidade de
vezes que foi apresentada independente do tipo de manifestação.



TOTAL DE DEMANDAS POR SETOR
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Os setores que tiveram maior quantidade de

demandas no mês de junho foram as Secretaria de Infraestrutura e
Saúde, tendo recebido respectivamente 13 e 11 das demandas que
compreendem o período em questão.
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Dentre os tipos de demandas recebidas da população

o destaque está configurado em denúncia, reclamações e
solicitações, sendo a maioria referente a demandas da Sec. De
Infraestrutura e da Sec. de Saúde.



TOTAL DE DEMANDAS POR CANAL
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Observamos que a quantidade de demandas
recebidas presencialmente tendem a aumentar, visto que de alguma
forma as restrições impostas pela pandemia diminuíram.



PERFIL DOS MANIFESTANTES
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Observamos aqui que em sua maioria o perfil dos
manifestantes é anônimo identificado, onde o cidadão se identifica
apenas à ouvidoria.



STATUS DAS DEMANDAS

Aqui observamos apenas as demandas que surgiram
no mês de junho e que tinham prazos de resposta dentro do próprio
mês.

15

21

Demandas Respondias

Aguardando Respostas



TIPO DE MANIFESTAÇÃO POR SETOR
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DENUNCIAS ELOGIO RECLAMAÇÃO SOLICITAÇÃO SUGESTÃO

Os setores que tiveram maior quantidade de demandas no mês de JUNHO, foram as
Secretarias de Infraestrutura com 13 e Saúde com 11, das 36 demandas que compreendem o período
em questão.



MANIFESTAÇÕES INTERNAS
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COBRANÇAS DE RESPOSTAS

A Ouvidoria se posiciona no sentido de enviar ofícios listando as demandas que estão em
atraso ou cobrando uma justificativa para a concessão ou não do prazo de prorrogação.

Neste sentido, as secretarias de Infraestrutura e Sec. De Saúde.
Obs.: Os números no gráfico representam a quantidade de ofícios emitidos.



ANALISE DO OUVIDOR

• Apresentamos sugestões à secretaria de infraestrutura, no sentido de realizar contratação de equipamentos necessários
(maquinas pesadas) ou aquisição com recurso próprio, terceirização, convênio com o governos federal/estadual... para a remoção de RCC, resíduos
sólidos domésticos e comercial, outros entulhos e no auxilio da limpeza pública etc. Também se faz necessário um esclarecimento pelos meios de
comunicação disponíveis, sobre a Lei Municipal N° 770/05, que responsabiliza os geradores a destinarem corretamente os seus resíduos, bem
como o desenvolvimento de uma política intersetorial de Educação Ambiental. Inclusive no município existe um colaborador que fez curso
patrocinado pela JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão) que por sua vez pode colaborar na construção da referida política e atuar na
captação de recursos.

• Recomendamos a Secretaria de Saúde que atue conjuntamente com a Sec. De Administração no sentido de responsabilizar os servidores que
atuarem de forma não condizente em relação ao atendimento ao cidadão, pois ainda existem relatos de falta de um atendimento mais
humanizado e claro em relação a resolução dos problemas dos usuários.

• Pedimos que as secretarias demandadas, deem a atenção devida às respostas dos ofícios dentro do prazo estabelecido e conhecido por todos,
pois algumas continuam perdendo os prazos.

José Wendes de Oliveira

Ouvidor Municipal


		2022-06-30T13:01:05-0300
	JOSE WENDES DE OLIVEIRA:88382850472




