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APRESENTAÇÃO 

 

O Relatório Anual da Ouvidoria do Poder Legislativo é um 

meio de divulgação das ações realizadas pelo setor. O Objetivo é 

assegurar a transparência e demonstrar os seus resultados. 

Para elaboração do Relatório foram observadas as 

formalidades necessárias, a política de sigilo e confidencialidade, 

abarcando todas as formas possíveis de recebimento das 

manifestações. 

A Ouvidoria do Poder Legislativo tem como responsável o 

servidor Jeferson Biegelmeier. 

 

A OUVIDORIA 

 

A Ouvidoria é o elo que busca estabelecer a comunicação 

eficiente entre o cidadão e o Poder Público. Atua como um espaço 

de diálogo, onde o cidadão tem a oportunidade de ser ouvido, a 

fim de fortalecer a democracia e buscar a melhoria dos serviços 

oferecidos à sociedade. 

As manifestações podem ser apresentadas: 

 Presencialmente, junto à Secretaria da Câmara, na 

Avenida Jacob Wagner Sobrinho, Nº 40, Centro, Município de 

Nova Boa Vista/RS. 

 Pelo telefone (54) 3360 1088; 

 Por meio eletrônico, com o preenchimento de 

formulário disponível no site da Câmara Municipal em 

www.camaranovaboavista.rs.gov.br. 

A Ouvidoria do Poder Legislativo é responsável pelo 

tratamento das manifestações referentes aos serviços prestados 

pelo Poder Legislativo. 

 



 

RELATÓRIO 

 

Desde sua implantação em 11 de junho de 2019, a 

Ouvidoria do Poder Legislativo de Nova Boa Vista recebeu 03 

manifestações: 

 

Data da 

Manifestação 

Tipo da 

Manifestação 
Situação 

25-06-2019 Elogio Concluída 

12-11-2019 Comunicação 

Encaminhada ao 

órgão Prefeitura 

Municipal de Nova 

Boa 

Vista/Arquivada 

25-11-2019 Comunicação 

Encaminhada ao 

órgão Prefeitura 

Municipal de Nova 

Boa Vista/Concluída 

 

 

ANÁLISE DOS PONTOS RECORRENTES E 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

 

Depois de avaliados todos os dados, observou-se que, há 

uma confusão por parte do cidadão quanto às atribuições das 

Ouvidorias dos Poderes Executivo e Legislativo. 



Outro ponto a ser enfrentado é o anonimato, o que 

inviabiliza o serviço da ouvidoria, pois não é possível atingir o seu 

objetivo, qual seja, o tratamento da manifestação para posterior 

resposta ao seu autor. 

 

Por meio das demandas recebidas na Ouvidoria, sejam 

elas reclamações, denúncias, sugestões ou elogios, buscamos o 

aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Câmara, tentando 

atender, à medida do possível, os anseios de nossos cidadãos. 

Realizamos um trabalho de conscientização da comunidade, para 

que o cidadão possa compreender melhor o funcionamento da 

Ouvidoria e os seus objetivos, para viabilizar o seu funcionamento 

e garantir melhorias na gestão da coisa pública. 

 

 

 

Nova Boa Vista, 28 de fevereiro de 2020 

 

 

 

Jeferson Biegelmeier 

Ouvidor 


