Relatório qualitativo
Data: 17/05/2021 11:56:17

Ouvidorias - Ano de 2018
Status

Quantidade

Em Análise

0

Encerrada

0

TOTAL

0

Ouvidorias - Ano de 2019
Status

Quantidade

Em Análise

0

Encerrada

7

TOTAL

7

Ouvidoria - 1/2019

Data e Hora - Tipo Informações
26/09/2019 20:48
Solicitação

Status: Enviado
Mensagem: PEDIDO DE INFORMAÇÃO

10/10/2019 14:50
Andamento

Status: Encerrada
Mensagem:
Boa Tarde!! Sobre sua manifestação, pedindo informações.
Todavia, conforme consta no registro de protocolo, não restou
acompanhado de nenhum questionamento a ser respondido,
devendo a demanda ser encerrada e fazer um novo pedido!!
Desde já agradeço!!

Ouvidoria - 2/2019
Data e
Hora Tipo

Informações

26/09/2019
Status: Enviado
20:51
Mensagem: PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Solicitação
Status: Encerrada
Mensagem:
Boa Tarde! Sobre seu pedido de informações, conforme consta no registro
de protocolo, o questionamento exarado é de competência do Poder
10/10/2019
Executivo, não competindo ao Poder Legislativo as respostas a serem
15:05
aplicadas. Deste modo, o envio o link da ouvidoria do Poder
Andamento
Executivo: https://acegua.rs.gov.br/ouvidoria/bcid/52/?ouvidoria.html ,eis
que o mesmo é o competente para dispor sobre os questionamentos
exarados.
Muito obrigada, estamos a sua disposição!

Ouvidoria - 3/2019
Data e Hora - Tipo Informações
02/10/2019 13:40
Elogio

Status: Enviado
Mensagem: PELA IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA

Data e Hora - Tipo Informações
Status: Encerrada
Mensagem:
Boa Tarde!!
Gostaria de manifestar em nome desta instituição, o elogio dado a
nossos serviços, o muito obrigada! Estaremos a sua disposição
quando desejar!!
Muito obrigada!!

10/10/2019 15:30
Andamento

Ouvidoria - 4/2019
Data e
Hora Tipo

Informações

05/10/2019 Status: Enviado
01:53
Mensagem: Gostaria de solicitar que fosse a Igreja da Taboa fosse
Sugestão
iluminada externamente!
Status: Encerrada
Mensagem:
Boa Tarde! Conforme consta no registro de protocolo, o questionamento
exarado seria de competência do Poder Executivo (inciso XII do art. 472),
10/10/2019 não competindo ao Poder Legislativo manejar melhor iluminação ; Deste
15:16
modo, sugere-se o envio da resposta com o link da ouvidoria do Poder
Andamento Executivo: https://acegua.rs.gov.br/ouvidoria/bcid/52/?ouvidoria.html, eis
que o mesmo é o competente para dispor sobre o tema. Todavia a sua
demanda deverá ser remetida à Mesa Diretora e, havendo interesse,
poderá ser realizada indicação consoante a matéria.
Muito obrigada! E estamos a sua disposição.

Ouvidoria - 5/2019
Data e Hora Tipo

Informações

05/10/2019
01:57
Solicitação

Status: Enviado
Mensagem: Reunião com a Relatora da CCJ para debater alterações
no Site da Camara de Vereadores de A

Data e Hora Tipo

Informações

15/10/2019
14:31
Andamento

Status: Encerrada
Mensagem:
Bom Tarde!
Viemos por meio deste informá-lo, sobre sua solicitação.
No Regimento Interno, art. 39, §1º, diz, não é de competência da
Comissão de Constituição e Justiça, deliberar sobre melhorias a
serem observadas no site do Poder Legislativo, e sim da Mesa
Diretora, portanto, não compete a referida comissão. Sendo assim,
sua solicitação já foi encaminhada a Mesa Diretora, através de ofício
nº 02/2019, pela Ouvidoria, sugiro assim, buscar maiores
esclarecimentos junto a Assessoria da Presidência. Não lhe sendo
dado o devido retorno, poderá o mesmo abrir nova demanda junto a
este setor.
Desde já agradeço, e continue a usar este canal, estamos a sua
disposição!

Ouvidoria - 6/2019
Data e Hora Informações
Tipo
05/10/2019
04:23
Solicitação

Status: Enviado
Mensagem: Reunião com a relatora da CCJ para instituir a frente
parlamentar de turismo

16/10/2019
13:22
Andamento

Status: Em Análise
Mensagem:
Bom Tarde!
Viemos por meio deste informá-lo, sobre sua solicitação.
No Regimento Interno, art. 39, §1º, estabelece a competência da
Comissão de Constituição e Justiça, portanto, não compete a referida
comissão deliberar sobre a “Frente Parlamentar”. Deste modo, será
remetida sua solicitação a Mesa Diretora, sendo esta a competente para
dispor sobre a organização e funcionamento do Poder Legislativo, sugiro
assim, buscar maiores esclarecimentos junto a Assessoria da
Presidência. Não lhe sendo dado o devido retorno, poderá o mesmo abrir
nova demanda junto a este setor.
Desde já agradeço, e continue a usar este canal, estamos a sua
disposição!

Data e Hora Informações
Tipo

16/10/2019
13:22
Andamento

Status: Encerrada
Mensagem:
Bom Tarde!
Viemos por meio deste informá-lo, sobre sua solicitação.
No Regimento Interno, art. 39, §1º, estabelece a competência da
Comissão de Constituição e Justiça, portanto, não compete a referida
comissão deliberar sobre a “Frente Parlamentar”. Deste modo, será
remetida sua solicitação a Mesa Diretora, sendo esta a competente para
dispor sobre a organização e funcionamento do Poder Legislativo, sugiro
assim, buscar maiores esclarecimentos junto a Assessoria da
Presidência. Não lhe sendo dado o devido retorno, poderá o mesmo abrir
nova demanda junto a este setor.
Desde já agradeço, e continue a usar este canal, estamos a sua
disposição!

Ouvidoria - 7/2019
Data e Hora Tipo

Informações

03/12/2019 08:50 Status: Enviado
Solicitação
Mensagem: A gravação da CCJ
Status: Encerrada
Mensagem:
Ao cumprimenta-lo cordialmente, vimos por meio deste, informar
que a Mesa Diretora já foi informada da demanda, Consoante as
20/12/2019 15:10 diretrizes da Lei Federal nº 13460 de 2017, que dispõe sobre a
Andamento
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços
públicos da administração pública, em seu inciso V do art. 2º 1. Deste
modo informamos que a cópia já esta a disposição do senhor na
Câmara Municipal de Vereadores.
Agradecemos a vossa compreensão.

Ouvidorias - Ano de 2020
Status

Quantidade

Em Análise

0

Status

Quantidade

Encerrada

12

TOTAL

12

Ouvidoria - 1/2020
Data e Hora - Tipo Informações

13/03/2020 09:51
Solicitação

Status: Enviado
Mensagem: Estudo de Impacto Econômico da Implantação da LEI
MUNICIPAL Nº 1.746, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

24/04/2020 13:56
Andamento

Status: Encerrada
Mensagem:
Boa Tarde! Venho comunicar, que, sua solicitação já foi
encaminhada a Mesa Diretora, sob oficio nº 06/2020, na data 19 de
março de 2020.
Desde já agradeço!

Ouvidoria - 2/2020
Data e Hora - Tipo Informações

13/03/2020 09:58
Solicitação

Status: Enviado
Mensagem: Ata da Votação Em Plenário Da LEI MUNICIPAL Nº
1.746, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

24/04/2020 13:54
Andamento

Status: Encerrada
Mensagem:
Boa Tarde! Venho comunicar, que, sua solicitação já foi
encaminhada a Mesa Diretora, sob oficio nº 07/2020, na data 19 de
março de 2020.
Desde já agradeço!

Ouvidoria - 3/2020

Data e Hora - Tipo Informações
Status: Enviado
Mensagem: Estudo de Impacto Econômico e Gasto Anual Previsto
Com A Instituição da LEI MUNICIPAL Nº 1.679, DE 06 DE MAIO
DE 2019

13/03/2020 15:10
Solicitação

Status: Encerrada
Mensagem:
Boa Tarde! Venho comunicar, que, sua solicitação já foi
encaminhada a Mesa Diretora, sob oﬁcio nº 08/2020, na data 19
de março de 2020.
Desde já agradeço!

24/04/2020 14:23
Andamento

Ouvidoria - 4/2020
Data e Hora Tipo

Informações

Status: Enviado
13/03/2020 15:18 Mensagem: Ata da Votação em Plenário Ou Qualquer Registro Oficial
Solicitação
Que Comprove Quem Votou A Favor e Quem Votou Contra A
Instituição Da LEI MUNICIPAL Nº 1.679, DE 06 DE MAIO DE 2019
Status: Encerrada
Mensagem:
Bom Tarde!
Viemos por meio deste informá-lo, sobre sua solicitação.
Sua solicitação foi remetida à Mesa Diretora, na data de 24 de
11/05/2020 17:49
abril, sob o nº de of. 11/2020, estando a disposição na Câmara, o
Andamento
que não esteja no site estará nos arquivos do Legislativo, podendo,
assim, veriﬁcar e consultar in loco. Não lhe sendo dado o devido
retorno, poderá o mesmo abrir nova demanda junto a este setor.
Desde já agradeço, e continue a usar este canal, estamos a sua
disposição!

Ouvidoria - 5/2020

Data e Hora Tipo

Informações

13/03/2020 16:19
Solicitação

Status: Enviado
Mensagem: Estudo do Impacto Econômico E os Gastos Anuais
Previstos Com A Implantação Da LEI Nº 1128, DE 03 DE JUNHO DE
2013 e Qualquer Registro Que Mostre Oficialmente Na CV Quem
Votou A Favor Ou Contra a Implantação Da Lei

24/04/2020 13:49
Andamento

Status: Encerrada
Mensagem:
Boa Tarde! Venho comunicar, que, sua solicitação já foi
encaminhada a Mesa Diretora, sob oficio nº 08/2020, na data 19 de
março de 2020.
Desde já agradeço!

Ouvidoria - 6/2020
Data e Hora Tipo

Informações

17/03/2020
14:00
Solicitação

Status: Enviado
Mensagem: Relação de todas as emendas parlamentares no
orçamento municipal propostas pelos vereadores desda gestão
anterior(Júlio Pintos 2012/2016) até o presente momento, tendo elas
sido aprovadas ou não!

11/05/2020
17:45
Andamento

Status: Em Análise
Mensagem:
Bom Tarde!
Viemos por meio deste informá-lo, sobre sua solicitação.
Sua solicitação foi remetida à Mesa Diretora, com nº de of. 09/2020,
estando a disposição na Câmara, o que não esteja no site estará nos
arquivos do Legislativo, podendo, assim, veriﬁcar, consultar in loco.
Não lhe sendo dado o devido retorno, poderá o mesmo abrir nova
demanda junto a este setor.
Desde já agradeço, e continue a usar este canal, estamos a sua
disposição!

Data e Hora Tipo

Informações

11/05/2020
17:45
Andamento

Status: Encerrada
Mensagem:
Bom Tarde!
Viemos por meio deste informá-lo, sobre sua solicitação.
Sua solicitação foi remetida à Mesa Diretora, com nº de of. 09/2020,
estando a disposição na Câmara, o que não esteja no site estará nos
arquivos do Legislativo, podendo, assim, veriﬁcar, consultar in loco.
Não lhe sendo dado o devido retorno, poderá o mesmo abrir nova
demanda junto a este setor.
Desde já agradeço, e continue a usar este canal, estamos a sua
disposição!

Ouvidoria - 7/2020
Data e Hora Tipo

Informações

17/03/2020
14:40
Solicitação

Status: Enviado
Mensagem: Todos os "anais" da Câmara de Vereadores produzidos
referentes a todas as sessões, do atual mandato. 2016 a 2020! Me
podem ser enviados por e-mail, ou separados, para que pessoalmente
os retire ou fotografe na Câmara de Vereadores!

11/05/2020
17:48
Andamento

Status: Encerrada
Mensagem:
Bom Tarde!
Viemos por meio deste informá-lo, sobre sua solicitação.
Sua solicitação foi remetida à Mesa Diretora, na data de 24 de abril,
sob o nº de of. 10/2020, estando a disposição na Câmara, o que
não esteja no site estará nos arquivos do Legislativo, podendo,
assim, veriﬁcar e consultar in loco. Não lhe sendo dado o devido
retorno, poderá o mesmo abrir nova demanda junto a este setor.
Desde já agradeço, e continue a usar este canal, estamos a sua
disposição!

Ouvidoria - 8/2020

Data e Hora Tipo

Informações

10/07/2020
04:24
Solicitação

Status: Enviado
Mensagem: Peço que me sejam disponibilizados, todos os áudios, sem
exceção, gravados durante o atual mandato, - comissões, sessões
ordinárias ou qualquer outro evento

20/07/2020
14:35
Andamento

Status: Encerrada
Mensagem:
Bom Tarde!
Viemos por meio deste informá-lo, sobre sua solicitação.
Sua solicitação foi remetida à Mesa Diretora, sob o nº de of.
014/2020, informamos que os arquivos solicitados estão a sua
disposição na Câmara Municipal, para tanto, sugerimos que se
manifeste a possibilidade ou não de trazer consigo um dispositivo
como pen-drive ou HD externo para recepcionar os arquivos. Não
sendo possível, faremos a gravação em CD, porém demandará mais
tempo.
Não lhe sendo dado o devido retorno, poderá o mesmo abrir nova
demanda junto a este setor.
Desde já agradeço, e continue a usar este canal, estamos a sua
disposição!

Ouvidoria - 9/2020
Data e Hora Tipo

Informações

10/07/2020
04:59
Solicitação

Status: Enviado
Mensagem: Peço a ata da sessão em que foi votado o Projeto de Lei, n°
02/2016 da CV assim como a relação dos vereadores que votaram a
favor da aprovação do respectivo pl.

Data e Hora Tipo

Informações

20/07/2020
16:07
Andamento

Status: Encerrada
Mensagem:
Bom Tarde!
Viemos por meio deste informá-lo, sobre sua solicitação.
Sua solicitação foi remetida à Mesa Diretora, sob o nº de of.
013/2020, informamos que segue em anexo, atas do dia 13/06/2016,
da 5º Reunião Extraordinária, votação e aprovação por unanimidade.
Obs. O Vereador Marcus Aguiar, por estas no exercício da presidência
não manifestou voto, conforme art. 132 § 6º do Regimento Interno.
Relação dos Vereadores que votaram a favor do projeto: Ver.
Anderson Barcelos; Ver. Nickolai Penner; Ver.Helmut kroker; Ver.
Edmundo Pichler; Verª Lizianr Jardim; Ver Alfredo Castilhos; Ver.
Reovaldo Rodrigues e Verª Odete Ribeiro.
Não lhe sendo dado o devido retorno, poderá o mesmo abrir nova
demanda junto a este setor.
Desde já agradeço, e continue a usar este canal, estamos a sua
disposição!

Ouvidoria - 10/2020
Data e Hora Tipo

Informações

10/07/2020
05:47
Solicitação

Status: Enviado
Mensagem: A partir de que ano a gratificação natalina para
vereadores passou a ser concedida? De que forma foi concedida projeto de lei? Quem é o autor do Projeto? Quem votou a favor de sua
aprovação? Peço a ata da sessão em que o respectivo projeto foi
aprovado

Data e Hora Tipo

Informações

20/07/2020
17:03
Andamento

Status: Encerrada
Mensagem:
Bom Tarde!
Viemos por meio deste informá-lo, sobre sua solicitação.
Sua solicitação foi remetida à Mesa Diretora, sob o nº de of.
015/2020, informamos que a gratiﬁcação natalina ou (13º) é
instituída a cada legislatura através do projeto de lei que ﬁxa os
subsídios p/ os Vereadores, Prefeito e Vice e Secretários.
Informamos o seguinte:
a) A gratiﬁcação natalina para os Vereadores foi instituída pela
primeira vez no ano de 2008, através da lei nº 626/2008 (anexo),
logo pela lei nº 1.065/2012 e atualmente é concedida com base na
lei nº 1.520/2016.
b) A referida gratiﬁcação foi instituída através de Projeto de Lei de
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal no ano de 2007, cujos
membros eram: Helmut kroker (presidente); Washington Lucas (1º
Vice-presidente); Odete Ribeiro (2º Vice-presidente); Nickolai
Penner (1º Secretário) e Jorge Roberto Vaz (2º Secretário).
c) O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade na Sessão
Extraordinária do dia 08/09/2008, conforme atas em anexo.
Não lhe sendo dado o devido retorno, poderá o mesmo abrir nova
demanda junto a este setor.
Desde já agradeço, e continue a usar este canal, estamos a sua
disposição!

Ouvidoria - 11/2020
Data e Hora Tipo

Informações

Status: Enviado
10/07/2020 07:28 Mensagem: Peço uma cópia de todos os projetos de lei apresentados
Solicitação
pelos vereadores na atual gestão - 2017 - 2020 -, sendo eles
aprovados ou não na CV e/ou sancionados pelo prefeito ou não.

Data e Hora Tipo

Informações

Status: Encerrada
Mensagem:
Boa Tarde!
Viemos por meio deste informá-lo, sobre sua solicitação.
Sua solicitação foi remetida à Mesa Diretora, sob o nº de of.
012/2020, encaminhamos cópia dos Projetos de Leis apresentados
pelos Vereadores na presente legislatura, conforme arquivos
anexos:
a) PL nº 01/2017- Dispõe sobre o atendimento preferencial aos
idosos. Autora Verª Jacqueline Ferreira;
22/07/2020 16:18 b) PL nº 03/2018 – Denomina Alejandro Molins a quadra
poliesportiva. Autora verª Jacqueline Ferreira. ( Lei Municipal nº
Andamento
1.643/2018).
c) PL nº 01/2019 - Institui isenção de IPTU para idosos com
benefício de prestação continuada. Autor. Ver. Jacqueline
Ferreira e Ver. Luis Eduardo Gonçalves.
( Projeto aprovado na Câmara e vetado pelo Prefeito, veto este,
mantido pela Câmara Municipal).
Não lhe sendo dado o devido retorno, poderá o mesmo abrir nova
demanda junto a este setor.
Desde já agradeço, e continue a usar este canal, estamos a sua
disposição!

Ouvidoria - 12/2020
Data e Hora - Tipo Informações

02/09/2020 15:49
Solicitação

18/09/2020 16:26
Andamento

Status: Enviado
Mensagem: Requisito cópia da CPI que investigou a empresa de
transporte Larus. "Possivelmente" entre os anos 2013 ou 2014
Status: Encerrada
Mensagem:
Bom Tarde!
Viemos por meio deste informá-lo, sobre sua solicitação.
Sua solicitação foi remetida à Mesa Diretora, sob o nº de of.
016/2020, informamos que segue em anexo, “Relatório da CPI
que investigou a Empresa de Transporte Larus”.
Não lhe sendo dado o devido retorno, poderá o mesmo abrir
nova demanda junto a este setor.
Desde já agradeço, e continue a usar este canal, estamos a sua
disposição!

Ouvidorias - Ano de 2021
Status

Quantidade

Em Análise

0

Encerrada

0

TOTAL

0

