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1. Apresentação  

 

O presente relatório apresenta, nos termos exigidos pelos artigos 14 e 15 da Lei N.º 
13.460/2017, as ações desenvolvidas pela Ouvidoria da Câmara Municipal de Guaíba ao longo 
do ano de 2020, estatísticas referentes às manifestações típicas de Ouvidoria protocoladas junto 
ao órgão, além de atender às exigências dos órgãos de controle externo: 

Art. 14. Com vistas à realização de seus objetivos, as ouvidorias deverão: 

I - receber, analisar e responder, por meio de mecanismos proativos e reativos, as 
manifestações encaminhadas por usuários de serviços públicos; e 

II - elaborar, anualmente, relatório de gestão, que deverá consolidar as informações 
mencionadas no inciso I, e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação 
de serviços públicos. 

Art. 15. O relatório de gestão de que trata o inciso II do caput do art. 14 deverá indicar, ao 
menos: 

I - o número de manifestações recebidas no ano anterior; 

II - os motivos das manifestações; 

III - a análise dos pontos recorrentes; e 

IV - as providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas. 

Parágrafo único. O relatório de gestão será: 

I - encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence a unidade de ouvidoria; e 

II - disponibilizado integralmente na internet. 

 

2. O Papel da Ouvidoria  
 

A instituição, em abril de 2019, da Ouvidoria Legislativa da Câmara Municipal de Guaíba 
veio atender as exigências da Lei N.º 13.460/2017, impondo o funcionamento efetivo das 
Ouvidorias Públicas. 

A Ouvidoria da CMG é o órgão responsável por receber sugestões, elogios, solicitações de 
providências, reclamações e denúncias referentes ao Poder Legislativo Municipal. Foi criado 
um canal no site oficial da Câmara Municipal como espaço para enviar suas mensagens com 
segurança, privacidade e transparência, em atendimento ao que recomenda o TCE-RS (Acesso à 
Informação na Prática – item 17. Canal de Comunicação com o Cidadão “Fale Conosco” - 
OUVIDORIA): https://ouvidoria.camaraguaiba.rs.gov.br/. 
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Além de receber as manifestações, analisá-las e encaminhá-las aos Setores competentes 
para tratamento e apuração dos fatos, se for o caso, a Ouvidoria identifica situações irregulares, 
sugere melhorias e solicita providências, auxiliando na busca de soluções para os problemas 
existentes na Instituição. Em consonância com a legislação federal que rege o trabalho das 
ouvidorias públicas (Lei N.º 13.460/2017), a Resolução nº 002/2019 elenca como atribuições da 
Ouvidoria Legislativa da CMG: 

I – receber, analisar, encaminhar e acompanhar as manifestações de pessoas físicas e/ou 
jurídicas dirigidas à Câmara Municipal;  

II – organizar os canais de acesso do Cidadão à Câmara Municipal, simplificando 
procedimentos;  

III – orientar os cidadãos sobre os meios de formalização de manifestações dirigidas à 
Ouvidoria da Câmara Municipal;  

IV – responder as questões ou prestar informações aos cidadãos e as entidades quanto às 
providências adotadas pela Câmara Municipal sobre procedimentos legislativos e 
administrativos de seus interesses;  

V – manter sigilo, quando solicitado, sobre os dados dos usuários dos serviços de 
Ouvidoria;  

VI – manter cadastros atualizados dos cidadãos, autoridades, entidades e associações para 
envio de correspondências;  

VII - executar outras atribuições que lhe forem delegadas ou atribuídas pela Mesa Diretora.  

 

A Ouvidoria Legislativa é composta pelos servidores Alexandre Rodrigues Vial e Fernando 
Henrique Escobar Bins, designados pela Portaria nº 118/2019, os quais mantêm suas demais 
atribuições e conciliam com elas as atividades da Ouvidoria. 

 

3. Quadro Demonstrativo das Manifestações Recebidas 

 

 Número de manifestações recebidas: 08 
 

1 – RECLAMAÇÃO 
 

Tipo de 
Mensagem: Reclamação 

Mensagem: Por gentileza, faz quase um ano que estou a procura de como e onde fazer A 
Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(Ciptea), destinada a conferir identificação à pessoa diagnosticada com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), será expedida no Município de Guaíba 
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com base nas disposições desta Lei e da Lei Federal n.º 13.977, de 08 de janeiro 
de 2020. Em nosso município foi criada a LEI Nº 3.890, DE 07 DE MAIO DE 
2020. ENTRETANTO, no Art. 3.º A Carteira de Identificação da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) será expedida pelo órgão municipal 
responsável pela execução da Política de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, sem qualquer custo, por meio de requerimento 
do interessado ou do representante legal, devidamente acompanhado de laudo 
médico confirmando o diagnóstico com CID 10 F84, e deverá conter, no mínimo, 
as informações descritas no §1.º do art. 3.º- A da Lei Federal n.º 12.764 de 27 de 
dezembro de 2012. ONDE E COMO LOCALIZO ESTE ORGÃO QUE É 
RESPONSAVEL PARA EXPEDIÇÃO DESTA CARTEIRA. EFETUEI DIVERSAS 
LIGAÇÕES, ENCAMINHEI E-MAILS E ATÉ O MOMENTO NÃO TENHO ESTE 
RETORNO. SOLICITO UM RETORNO O MAIS BREVE POSSÍVEL. 
AGRADEÇO A GENTILEZA . Elis Regina 

Informações da 
Solicitação: 

Hash: 
8f842ce962fe3234e3e17e51e4255b201337efa8877c7dcd1b38bc02d6a16209 
Chave de Acesso: 031860200161254508333962 Bloco Gerado: 
d348cdf99d91cfa22a3c5f97efc79732dc43facdd311b9247156115a4f21b437 
Bloco Anterior: 
c1cbb7e12d5f3a9c14723874572939361f5c3fc17bc839e586f0bfae60205ee5 

Solicitante: Nome: ELIS REGINA PATRICIO DOS SANTOS 

Data/Hora da 
Solicitação: 

05/02/2021 14:11:23 

Situação: 
    

Resolvida
 

 
- Encaminhamento: Foi informado que cabe ao Poder Executivo realizar a carteira e 
encaminhada a reclamação ao Poder Executivo. 
 
 
 
2 – RECLAMAÇÃO 
 

Tipo de 
Mensagem: Reclamação 

Mensagem: Vizinho com som alto, faz dias já Rua Érico Veríssimo 161 Jardim dos lagos. 

Informações da 
Solicitação: 

Hash: 
b4d23271f70446e5ec2432f927db40dc69451b63b228948ddf8a73d24a2148ec 
Chave de Acesso: 09430640016139474343206 Bloco Gerado: 
f2637e372217b1bd79954442d574b393265ac9ffb9bb5b948eb17836bb606d43 
Bloco Anterior: 
d348cdf99d91cfa22a3c5f97efc79732dc43facdd311b9247156115a4f21b437 

Solicitante: Anônimo 

Data/Hora da 
Solicitação: 21/02/2021 19:43:54 

Situação: 
    

Resolvida
 

 
 
- Encaminhamento: A reclamação refoge às atribuições do órgão – encaminhada ao Poder 
Executivo. 
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3 – DENÚNCIA 
 

Tipo de 
Mensagem: Denúncia 

Mensagem: Vizinho com som alto, faz dias já Rua Érico Veríssimo 161 Jardim dos lagos. 

Informações da 
Solicitação: 

Hash: 
b4d23271f70446e5ec2432f927db40dc69451b63b228948ddf8a73d24a2148ec 
Chave de Acesso: 08544280016139475541972 Bloco Gerado: 
19f8694b7005cc9e217971e02ab46671c97a93c70f264a4e7515e34551dc35a9 
Bloco Anterior: 
f2637e372217b1bd79954442d574b393265ac9ffb9bb5b948eb17836bb606d43 

Solicitante: Anônimo 
 

Data/Hora da 
Solicitação: 21/02/2021 19:45:54 

Situação: 
    

Resolvida
 

 
 

  

- Encaminhamento: Igual ao anterior. 
 
 
 
4 – OUTRO TIPO 
 

Tipo de 
Mensagem: Outro tipo 

Mensagem: Gostaria de saber como faço meu titulo de eleitor, pois não estou conseguindo 
nenhuma informação, se não for possível poderiam me informar o site ou local 
onde posso me informar. 

Informações da 
Solicitação: 

Hash: 
cb91424dd08df5b940d4c6196d1bed0e0fd49c9931999c98241f7c43270669f6 
Chave de Acesso: 078294500162095376443671 Bloco Gerado: 
97f4807fd6268da7d29f53aef331376eef3c9e8b935d3075567000fd5564005d 
Bloco Anterior: 
87664d8e6e31c9abc6fd6f0f4d21be2222aba58a2d4daab05427594f34a0e32a 

Solicitante: Nome: Antônio Gabriel de Souza Vigel 

Data/Hora da 
Solicitação: 13/05/2021 21:56:04 

Situação: 
    

Resolvida
 

    

- Encaminhamento:  
 

5 – RECLAMAÇÃO 
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Tipo de 
Mensagem: Reclamação  

Mensagem: onde estao os extratos de 2020 e 2021 dos salarios dos servidores da camara no 
site encontrein ate 2019. 

Informações da 
Solicitação: 

Hash: 
9c4e63b636bce1838b9adf6c8b78078bac80b8facbcefff445ef33d4b981376c 
Chave de Acesso: 074491400162515596565637 Bloco Gerado: 
a74d38d1f3aeb689d1b5d9c33cf11bd7855d346adb613ea1914b5063ed7bf6bd 
Bloco Anterior: 
3a3b72fb75a4dfb9d24c6fd048a8edccc1150a12420ad3ded9e147cb9841e76d 

Solicitante: Nome: gessilda salari jardim 

Data/Hora da 
Solicitação: 01/07/2021 13:12:45 

Situação: 
    

Resolvida
 

    

- Encaminhamento:  
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6 – RECLAMAÇÃO 
 

Tipo de 
Mensagem: Reclamação  

Mensagem: 
Tive meu veiculo quebrado ao passar por um quebra mola irregular no Bairro 
Santa Rita em Guaíba, tenho deficiência e necessito do veiculo para minha 
locomoção e meu trabalho, enviei e-mail para o secretário de obras com cópia 
para o Sr. prefeito em 24/06/21 pois por telefone ninguém me atende, foi 
colocado um quebra mola de terra irregular sem identificação e sem seguir as 
normas no dia que o veículo da prefeitura passou para aplainar a rua. Estou na 
casa de meu filho que mora em Guaiba aguardando um retorno do secretário 
com orientação para conserto do veiculo. 

 

Informações 
da Solicitação: 

Hash: 
898a5b499308519522598816341ce709750330c6dc372460bdf601b93126912e 
Chave de Acesso: 098037600162558636957376 Bloco Gerado: 
76caa9056eecf5a794dd7759dd09c2c78f865d6275edc6b3bbffb3f70bfed116 
Bloco Anterior: 
a74d38d1f3aeb689d1b5d9c33cf11bd7855d346adb613ea1914b5063ed7bf6bd 

Solicitante: Nome: Valdecir Jose de Souzq 

Data/Hora da 
Solicitação: 06/07/2021 12:46:09 

Situação: 
    

Resolvida
 

 

- Encaminhamento:  
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7 – DENÚNCIA 
 

Tipo de 
Mensagem: Denúncia 

Mensagem: Boa tarde gostaria de fazer uma denúncia sobre uma vizinha que deixou o 
cachorro dela a noite toda na frente do pátio sem nenhum a proteção contra o 
frio que vem fazendo, o cachorro dormiu no relento a madrugada inteira e hoje 
de manhã quando eu sai ele ainda estava deitadinho dentro do pátio na frente 
da casa todo enrolado tremendo de frio. Isso pra mim é maus tratos eles 
deveriam fornecer aí menos uma casinha para o cachorro ou colocar uma 
roupinha nele. E provavelmente essa madrugada ele tbm vai continuar ali na 
frente do pátio está fazendo muito frio pra deixar o bichinho assim a Deus dará. 
Endereço da casa fica no bairro moradas da colina na rua X3 a casa fica bem na 
frente da oficina do Elton, fica na mesma quadra da loja mobilar não sei o 
número da casa mais fica bem na frente da oficina do Elton e do tallis. Só 
perguntar que todo mundo conhece 

Informações da 
Solicitação: 

Hash: 
d15abf02203662aa974749fd1e4057b16baaf4a5d3c5dc0f9c0801adf3cd9674 
Chave de Acesso: 056191800162672437322341 
Bloco Gerado: 
9af71766b350a90b9d2bb16f287d8e710f5df225e1e180f889269a1db4d6de10 
Bloco Anterior: 
76caa9056eecf5a794dd7759dd09c2c78f865d6275edc6b3bbffb3f70bfed116 

Solicitante: Anônimo 

Data/Hora da 
Solicitação: 19/07/2021 16:52:53 

Situação: 
    

Resolvida
 

 
  

8 – RECLAMAÇÃO 
 

Tipo de 
Mensagem: Reclamação 

Mensagem: Boa tarde , sou um cidadão comum que pago meus impostos , porém não sou 
burro, gostaria que repassasse esta mensagem a todos os vereadores, a aqueles 
tambem que disseram que há uma verba já garantida para asfaltar a minha rua. 
Pois bem a limpeza do balnerio são geraldo não é feita regularmente como é feito 
na avenida jõao pessoa em frente das casas dos empresarios :Ivan - dono de 
postos de gasolina, Marques- dono do supermercado marques e de um outro 
dono de postos de combustiveis na br116, e o meu voto não tem o mesmo peso? 
o meu IPTU não esta pago? Espero ser atendido pois colocar bancos na praça e 
fazer calçadinha não resolvem o problema do bairro ,isto sendo feito em 
contrapartida pela Metrosul ,. 

Informações 
da Solicitação: 

Hash: 
a708882ae4e36bb40df8dbd53606511a41436378062d382c809769bc62378458 
Chave de Acesso: 065695300163052564754533 
Bloco Gerado: 
9323c839276009f7ccef70d0ee96cea510c61676e197627144895b799cd63ffe 
Bloco Anterior: 
9af71766b350a90b9d2bb16f287d8e710f5df225e1e180f889269a1db4d6de10 

Solicitante: Nome: Henry araujo Gotuzzo 

Data/Hora da 
Solicitação: 01/09/2021 16:47:27 
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Situação: 
    

Resolvida
 

 
 

  
4. Pontos Recorrentes:  

 

Vê-se que são reiteradas as solicitações que dizem respeito a atos e atribuições do Poder 
Executivo Municipal. 

 

5. Sugestões: 

 
1 - APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO ÓRGÃO COM A 
INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DOS SETORES E DOS GABINETES 
PARLAMENTARES; 
2 – CAMPO NO SITE OFICIAL PARA RECBIMENTO DE PROPOSIÇÕES 
INDICAÇÕES DA POPULAÇÃO; 
3 - VISITA A OVIDORIAS DE OUTROS PARLAMENTOS; 
 
Obs.: Foi um grande avanço na gestão de 2021 a execução do PPCI e a concretização 
do processo legislativo digital, além da realização de audiências públicas virtuais 
durante a pandemia. 
 
PROJETO PARA 2022: AVALIAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL EM 
CONJUNTO COM A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS. 

 

Sala da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Guaíba, 13 de julho de 2022. 

Servidores Responsáveis pela Ouvidoria Legislativa: 

 
 
        __________________________                            ______________________ 
    Fernando Henrique Escobar Bins       Alexandre Rodrigues Vial 
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 Relatório Encaminhado à Mesa Diretora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Relatório Encaminhado à Diretoria Administrativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre em contato com a Ouvidoria: 
 
 
 

Rua Sete de Setembro, nº 325, Centro, Guaíba/RS, Sala da Procuradoria 
Jurídica, dias úteis das 09h às 18h 
 

(51) 3480-1174, dias úteis das 09h às 18h 

https://ouvidoria.camaraguaiba.rs.gov.br/ 
       procuradoria@guaiba.rs.leg.br 
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