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Obras e saúde lideram 
registros na Ouvidoria
Iluminação pública, 
reparos em estradas, 
agendamento de 
consultas e exames 
estão entre as
principais demandas

Maioria das demandas chega através do WhatsApp

EM VERA CRUZ E SANTA CRUZ
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É lei e muitos municí-
pios tiveram que se 
adequar recentemente 

para atender as demandas 
da população através do sis-
tema de Ouvidoria. É por 
este canal, seja ele geral do 
Poder, incluindo Legislativo 
e o Executivo, ou separado 
por secretarias e/ou áreas, 
que chegam reclamações, 
dúvidas, sugestões e elogios. 
Ele é pouco usado, atestam 
alguns coordenadores, mas 
está disponível, sobretudo 
após a exigência do Governo 
Federal. A maioria das recla-
mações vem do setor de obras 
e da área da saúde.

Em Vera Cruz, pela ouvi-
doria do site da Prefeitura, 
conforme Larissa Franke, a 
média é de uma reclamação 
por semana, de questões fá-
ceis a serem resolvidas. Entre 
elas, críticas relacionadas a 
cardápio escolar, a EMEIs, 
entre outras. É por este canal 
que devem chegar todas as 
demandas, com exceção da 
saúde, que tem ouvidoria 
própria. Essas podem ser 
feitas diretamente no órgão, 
nas caixinhas de sugestões ou 
por telefone. De acordo com a 
coordenadora da Ouvidoria, 
Ana Paula Schäfer, são de 30 
a 40 registros a cada sema-
na. “A maioria é para tirar 
dúvidas quanto à marcação 
de exames e de consultas”, 
pontua. O servidor Nathan 
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HÁ questão de duas semanas, neste mesmo espaço, 
perguntava-se o que Brasília ainda poderia criar em 
matéria de deboche e imoralidades pra cima do povo 
brasileiro. Na semana seguinte alertava-se que um 
processo de inversão de valores poderia acabar com 
as esperanças dos brasileiros que vão às ruas e estão 
engajados nesse esforço coletivo de transformar o 
Brasil num país mais justo. Eis que, de forma sorrateira 
e na calada da noite, a Câmara dos Deputados sob o co-
mando do ardiloso Rodrigo Maia, aprova a lei do abuso 
de autoridade. Historicamente, por conta de leis penais 
benevolentes, a Terra das Palmeiras sempre foi conhe-
cida como o paraíso da impunidade. Com o advento 
da “Constituição Cidadã” do Dr. Ulysses, liberou geral. 
Agora, soltam-se os bandidos e prende-se o xerife. Só 
faltava uma lei, esta que foi aprovada na semana pas-
sada, de autoria do senador Renan Calheiros. Precisa 
dizer mais? Uma bofetada na cara dos tupiniquins.

COM efeito, é uma agressão ao cidadão de bem. 
Veio para desmobilizar a operação Lava Jato, só para 
citar a mais midiática. Sobretudo, impõe regramento 
à atividade de policiais, promotores públicos, juízes, 
fiscais e agentes públicos, enfim. Ora, todas as ca-
tegorias possuem seus códigos de ética e estatutos 
funcionais. Com o enquadramento da nova lei, ações 
institucionais ficarão limitadas. Agentes irão valorizar a 
própria segurança pessoal e não a da sociedade. Exem-
plificando, há poucos dias a ação policial prendeu uma 
quadrilha que assaltou um banco na região. Em seguida, 
os quadrilheiros denunciaram violência dos agentes. 
Então, daqui por diante é assim que vai ser. O bandido 
preso denuncia abuso e o policial é que vai em cana. 
O deputado-relator disse que a lei foi aprovada com 
objetivo de resguardar o “cidadão comum”. O fato de 
Sua Excelência nos chamar de “comuns” é suficiente 
para dizer que somos subalternos e temos que aceitar 
um “abuso” desses.

DA forma como foi aprovada, as estruturas crimino-
sas que agem nos corredores e gabinetes palacianos 
de Brasília estão garantidas. É a vitória do velho coro-
nelismo remanescente, há décadas acostumado aos 
saques ilimitados do Grande Erário e aos privilégios do 
poder. Resistem às mudanças com o apoio da grande 
mídia. Até alguns supremos togados entendem como 
conveniente uma legislação que pune o abuso de au-
toridade. Certo, porque em matéria de prepotência os 
palácios dos poderosos fazem escola. A pergunta que 
não quer calar: a própria lei não é um abuso de auto-
ridade? Diante da reação indignada das redes sociais, 
e que por certo será reforçada nas manifestações do 
próximo domingo, o presidente Bolsonaro adiantou que 
irá vetar alguns artigos da lei. O povo quer veto total a 
esse descaramento explícito. Não é tão simples assim, 
porque o veto pode ser derrubado pelos parlamentares. 
Daí, só nos resta mesmo o jipe com o cabo e o soldado.

DO lado de cá do rio Pardinho, peço licença aos 
fieis leitores, amigos e simpatizantes deste espaço para 
expressar meu agradecimento pelas incontáveis mani-
festações de apreço e apoio que recebi, pessoalmente 
e pelas redes sociais, pela indicação como “Patrono da 
Feira do Livro de 2019”, no ano em que a então “Vila 
Theresa” comemora os 60 anos de emancipação de 
Vera Cruz. Foi realmente uma grata surpresa e satisfa-
ção receber a visita do prefeito Guido Hoff e o secre-
tário Marcelo Carvalho, o Marcelão, que formalizaram o 
convite. Exercer o patronato da Feira é uma honra, ainda 
que de forma momentânea e circunstancial, pois temos 
o dever de nos empenhar pela valorização do livro e 
estímulo à leitura, porque associados, é que trazem o 
conhecimento universal ao nosso alcance, a elevação 
da cultura, e moldam a personalidade do ser humano. 
A Feira do Livro é a oportunidade para contato com a 
diversidade literária. Vamos lá.
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Ferrari é o responsável por 
ouvir e dar encaminhamento 
aos pedidos. “Não é necessá-
rio se identificar. Mas, quem 
se identifica recebe retorno”, 
explica Ana.

Embora não seja ouvido-
ria, a Prefeitura de Vera Cruz 
disponibiliza um número de 
WhatsApp para atendimento 
ao cidadão. É por ali que che-
ga a maioria das reclamações. 
Boa parte delas - cerca de 90% 
- são relacionadas ao setor de 
obras, seja pedidos de me-
lhorias, pintura de meio-fio, 
de faixa de segurança. “Em 
dias de chuva, por exemplo, 
aumentam os pedidos para 
tapar os buracos”, comenta 
a assessora de comunicação, 
Josiléri Cidade, responsável 
por dar encaminhamento às 
solicitações. Segundo ela, são 
cerca de 20 mensagens todos 
os dias. 

No Poder Legislativo de 
Vera Cruz, a Ouvidoria é de 
forma presencial. Desde a sua 
implantação, em junho deste 
ano, nenhuma reclamação foi 
recebida. Em Santa Cruz, a 
criação da Ouvidoria da Câ-
mara foi aprovada na sessão 
do dia 12 de agosto e está em 
fase de implantação. Detalhes 
quanto ao funcionamento e 

os canais que serão abertos 
ainda estão sendo debatidos.

NO EXECUTIVO 
DE SANTA CRUZ
A Prefeitura de Santa Cruz 

possui três ouvidorias: uma 
Geral, uma da Saúde e uma 
da Segurança. Em todas, há 
diversas formas de fazer as re-
clamações, como pessoalmen-
te, por e-mail, pelo site ou por 
telefone. A Geral, ainda, pode 
ser através do WhatsApp e a 
da Saúde por carta ou junto ao 
Ministério da Saúde. 

Na ouvidoria geral, as re-
clamações mais comuns são 
de iluminação pública, esgoto, 
situação de ruas e atendimen-
tos. Entre 1º de janeiro e 15 de 
agosto deste ano, foram 110 
protocolos. Na ouvidoria de 
Segurança, foram 15 protoco-
los em 2019. As demandas são 
para atendimentos à Guarda 
Municipal, como perturbação 
de sossego, animais abando-
nados, invasões de área verde 
ou de risco, denúncias de pro-
blemas no entorno de escolas 
e postos de saúde e invasão de 
casas abandonadas. Reclama-
ções aos guardas municipais 
são minoria. Na ouvidoria da 
Saúde, entre o início do ano e 
meados de agosto, foram 493 
protocolos. Os registros mais 
comuns são de gestão (44,1%) 
e assistência à saúde (22,9%). 

Pelo WhatsApp são feitos, 
em média, 380 protocolos 
mensais. Os mais comuns são 
relacionadas à iluminação pú-
blica, ruas em más condições/
esburacadas, denúncias de 
terrenos sem limpeza e dúvi-
das sobre processos seletivos 
e concurso público.


