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Relatório de Atividades de 2020 

      

     Com base nas manifestações dos cidadãos, apresentamos o relatório de atividades 

de 2020 no período compreendido entre 19 de junho à 31 de dezembro. 


      A Ouvidoria do Legislativo constitui-se num canal de relacionamento com a cidadania 

e proporciona o cumprimento do papel institucional da Câmara Municipal de representar 

os interesses da população. Os dados coletados enfatizam, em sua maioria, questões 

pertinentes ao âmbito do Poder Executivo. Considerando que, diversas são as 

competências estabelecidas em Resolução que normatizam as práticas e as ações da 

Ouvidoria do Legislativo é possível concluir que ainda temos um longo caminho a trilhar 

no sentido de esclarecimento dos cidadãos.


   Para facilitar a compreensão classificamos as 44 manifestações por tipo, canal 

utilizado e regional de origem:


• Por tipo, em primeiro lugar estão Reclamação e Solicitação com 41% cada; 


• Por canal utilizado, em primeiro lugar pelo Site com 55%, seguido de E-mail com 43%;


• Em relação à Regional, considerando somente a porcentagem em que foi possível 

determiná-la, encontram-se Cajuru com 52%, seguida de Pinheirinho com 14%, Boa 

Vista e Matriz com 10% cada. Os dados completos encontram-se no quadro anexo.


     Estiveram à frente dos trabalhos da Ouvilegis: o Ouvidor Élcio Pereira e o servidor, 

Técnico Administrativo, Maicon Rodrigo Penteado.




Total: 44

Denúncia 2
Solicitação 18
Sugestão 4

Reclamação 18
Dúvida 2

44

E-mail 19
Site 24

Telefone 1

44

Boa Vista 3
Matriz 3

Fazendinha 1
Cajuru 15

Pinheirinho 4
Boqueirão 1
Bairro Novo 1

Santa Felicidade 1

N/A* 15

44
* Não aplicável ou sem registro 
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Relatório de Atividades de 2021 

    Com base nas manifestações dos cidadãos, apresentamos o relatório de atividades de 

2021 no período compreendido entre 01 de janeiro à 31 de dezembro. 

    A Ouvidoria do Legislativo constitui-se num canal de relacionamento com a cidadania e 

proporciona o cumprimento do papel institucional da Câmara Municipal de representar os 

interesses da população. Os dados coletados enfatizam, em sua maioria, questões 

pertinentes ao âmbito do Poder Executivo. Considerando que, diversas são as 

competências estabelecidas em Resolução que normatizam as práticas e as ações da 

Ouvidoria do Legislativo é possível concluir que ainda temos um longo caminho a trilhar 

no sentido de esclarecimento dos cidadãos. Nesse sentido, vislumbra-se que a 

porcentagem de manifestações que não referem-se diretamente à Instituição atingiu 

64%. Número que deverá ser considerado para a avaliação das informações a seguir. 

    Para facilitar a compreensão classificamos as 179 manifestações: 

• Por tipo: em primeiro lugar está “Solicitação” com 40%, seguida de “Reclamação” no 

percentual de 24%; 

• Por tema abordado: estão “Informações” (tramitação de projetos, vagas de 

concurso, etc) com 24%, seguido de “Urbanismo e Obras Públicas” com 22%; 

• Por canal utilizado: em primeiro lugar pelo E-mail com 63% das manifestações, 

seguido de Site com 30%. 

Os dados completos encontram-se no quadro em anexo. 





Relatório de Atividades de 2022

    Com base nas manifestações dos cidadãos, apresentamos o relatório de atividades de

2022 no período compreendido entre 01 de janeiro à 31 de dezembro.

   Notadamente houve um aumento na procura pela Ouvidoria do Legislativo (incremento 

de cerca de 270%) considerando as 664 manifestações de 2022 quando comparadas às 

179 do ano de 2021, acompanhado de um acréscimo significativo em relação aos 

atendimentos telefônicos. Vislumbra-se também que a porcentagem de manifestações 

que referem-se à Instituição, com questões pertinentes ao âmbito do Poder Legislativo 

Municipal, atingiu 73,19%.

    Afim de proporcionar melhor compreensão, classificamos as 664 manifestações:

• Por tipo: em primeiro lugar está “Reclamação” com 43,07%, seguida de “Solicitação” no

percentual de 32,08%;

• Por tema abordado: estão “Processo Ético-Disciplinar 01/2022” com 368 manifestações, 

seguido de “Informações” (tramitação de projetos, vagas de estágio, etc) totalizando 72 

ocorrências;

• Por canal utilizado: em primeiro lugar pelo Site com 49,55% das manifestações,

seguido de E-mail com 46,08%.

Os dados completos encontram-se no quadro em anexo.



Manifestações 2022 Total: 664
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