07/10/2020

SG / OUVIDORIA / RELATÓRIO DE SOLICITAÇÕES - Vera Cruz / RS

Vera Cruz / RS
Relatório de Solicitações da Ouvidoria
Situação: Todas Data Inicial: 01/01/2019 Data Final: 31/12/2019
Nº Protocolo: 4_42_200347 Situação: Nova
Nome do Solicitante: Djúlia Jordan Martin

Data/Hora da Solicitação: 24/12/2019 - 20:03:47

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Djúlia Jordan Martin diz:

Solicitação

Olá, venho através desta solicitação manifestar minha preocupação com o
poste que têm no meio do campo da praça de Vera Cruz, entre as duas goleiras,
constantemente vejo as crianças jogando futebol e muitas vezes se machucando por
conta do poste que está totalmente deslocado, gostaria de atenção das pessoas que são
responsáveis por este departemente para que retirem este poste evitando acidentes mais
graves e também para que as crianças consigam jogar futebol com segurança. Desde já
agradeço a atenção!!
Enviado em: 24/12/2019 - 20:03:47

Nº Protocolo: 1_41_151041 Situação: Nova
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 12/12/2019 - 15:10:41

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Boa tarde? Há algumas semanas atrás, presenciei uma cena triste, o médico
do ESF Vila Progresso, estava num bar próximo ao posto, em horário de EXPEDIENTE, e
teve uma CRISE...acabou voltando de carona. Pergunto médico não precisa cumprir
horário? E se ele fosse atropelado, seria acidente de trabalho, fora do local de trabalho?
Quem pagaria o afastamento dele com certeza seriamos nós os CIDADÃOS? Doutor
apelo pelo teu bom senso, tu achas JUSTO TAL ATITUDE?
Enviado em: 12/12/2019 - 15:10:41

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F2…
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SG / OUVIDORIA / RELATÓRIO DE SOLICITAÇÕES - Vera Cruz / RS

Nº Protocolo: 6_40_112923 Situação: Nova Data/Hora da Solicitação: 12/12/2019 - 11:29:23
Nome do Solicitante: SCHEILA VITORIA DE BORBA RODRIGUES
Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

SCHEILA VITORIA DE BORBA RODRIGUES diz:

Solicitação

Bom dia, gostaria de saber se vocês tem alguma previsão da data de
nomeação para as vagas de Auxiliar de Educação? Pergunto, pois, os exames médicos
são caros e os resultados dos mesmos demando um certo tempo para ficarem prontos.
Se puderem me dar uma previsão eu agradeceria muito! Esse é meu endereço de e-mail
(svitoriaborba@gmail.com) Atenciosamente, Scheila Vitoria de Borba Rodrigues
Enviado em: 12/12/2019 - 11:29:23

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F2…
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SG / OUVIDORIA / RELATÓRIO DE SOLICITAÇÕES - Vera Cruz / RS

Nº Protocolo: _39_073147 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 05/12/2019 - 07:31:47

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Bom dia senhor Prefeito Guido! Seu governo está sendo de total descaso, só
pode, pois de saúde, temos que ser extremamente fortes para não precisar do serviço
oferecido pelo seus funcionários da Secretaria de saúde e se não bastasse, com os bens
públicos também!!! Ao vir da fumageira de madrugada, passei emfrente do ginásio do
parque de eventos e coko ele estava? Totalmente aberto e com luzes todas acessas, isso
era em torno de 1 hora da manhã. E agora pelo wue sei tem secretarias la dentro e assim
que vocês cuidam dos bens Públicos? que total descasso, acho que o certo é acionar a
mídia, pois o senhor deve esyaesyar querendo ibope, só pode! Prefeitura deve estar
nadando em dinheiro pra deixar tudo a Deus dará. Vou começar a ir visitar lá, quando vê
encontro algo wue eu goste e já levo pra casa. Ta tudo abandonado do mesmo.
Enviado em: 05/12/2019 - 07:31:47

Anônimo diz:
Respondido em: 05/12/2019 - 07:32:10

Resposta Definitiva
Olá boa tarde. Em verificações feitas na secretaria de cultura
tenho que concordar com você, que realmente o ginásio ficou aberto naquela noite,
pois o servidor responsável teve um imprevisto e não pode se fazer presente, o que
não descarta o erro da secretaria. Saliento que o ginásio está monitorado por alarme
que se ativa automaticamente as 0:00 (meia noite), então ele realmente estava aberto,
mas o alarme estava acionado. Aguardamos mais notificações caso isso ocorra
novamente, dentro desta ou outras secretarias.
Respondido em: 06/12/2019 - 16:49:51

Nº Protocolo: 1_38_114934 Situação: Nova
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 04/12/2019 - 11:49:34

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Bom dia, gostaria de saber o porque o médico do ESF Vila Progresso, não
faz pontos? Se ele tem limitações deveria trabalhar no posto central. A comunidade
precisa de alguem que supra as necessidades no interior.
Enviado em: 04/12/2019 - 11:49:34

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F2…
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Nº Protocolo: 5_37_075532 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 02/12/2019 - 07:55:32

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Terreno na rua Peter Hubner com mato consideravelmente no tamanho das
casas vizinhas, sem condições de acesso a calçada. Absurdo a situação que se encontra
e o perigo que correm os vizinhos em relação a animais que infestam o mato. Primeira
denuncia realizada em 19/11/2019 por telefone.
Enviado em: 02/12/2019 - 07:55:32

Resposta Definitiva
Olá boa tarde!!! A notificação ao proprietário foi feita em
20/11/2019. Ele tem prazo de 30 dias para a realização do serviço. aguardamos esse
prazo para nova notificação.
Respondido em: 05/12/2019 - 14:06:45

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F2…
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Nº Protocolo: 6_36_113315 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 08/11/2019 - 11:33:15

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

No dia 08 de Novembro de 2019, eu, Alessandra, pela parte da manhã,
liguei no telefone 51-3718 2301 (setor compras e licitações), o qual fui atendida pela
Alexandra. Falei meu nome para ela, e expliquei que estava com uma dúvida com relação
ao pregão presencial n° 127/2019. Questionei Alexandra se a proposta seria vendida em
lote ou por itens. Alexandra de maneira muito grosseira, com uma total falta de respeito,
me respondeu: "Você tem que ver o que está escrito no edital, você sabe ler?". Eu fiquei
sem palavras para uma resposta e apenas agradeci. Estou fazendo essa reclamação
porque não foi a primeira vez que fui atendida pela mesma e ela sempre me tratou muito
mal e sempre com muita grosseria. Creio que essa não deve ser a postura de um servidor
que está ali para atender as pessoas. Acredito também que não deve ser a postura da
Prefeitura Municipal de Vera Cruz, pois em outros casos que precisei de atendimento, fui
muito bem atendida por outros servidores. Gostaria muito como cidadã, que minha
reclamação fosse levada a serio e que alguma providência fosse tomada, pois como já
dito anteriormente, não foi a primeira e nem a segunda vez que isso aconteceu comigo.
Creio que quando estamos trabalhando com pessoas, e ainda mais, trabalhando em um
ambiente publico, o mínimo que precisamos é ter respeito para com as pessoas. Alguém
avisa essa pessoa que ela não está fazendo um favor para ninguém e sim apenas
cumprindo com a obrigação dela. Tendo a certeza de que meu pedido será levado em
consideração e terá uma atenção. agradeço.
Enviado em: 08/11/2019 - 11:33:15

Resposta Definitiva
Prezada senhora. Agradecemos seu contato e sua manifestação, o
que nos auxilia a melhorar sempre os serviços e o atendimento ao publico. Informamos
que conversamos com a servidora em questao ressaltando que atender bem o cidadao é
compromisso e prioridade desta gestao. Temos pautado nossas açoes nesta diretriz e
seu contato nos ajuda a identificar onde eventualmente precise ser reforçado. obrigado
pelo contato. att Leandro claur Wagner/ Secretario de administração
Respondido em: 21/11/2019 - 14:07:17

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F2…
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Nº Protocolo: _35_052052 Situação: Nova
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 08/11/2019 - 05:20:52

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Bom dia senhor prefeito Guido, como é bomrasgar dinheiro público! Não é a
primeira, nenem a segunda vez e acho que não será a última, pois ogoverno do senhor
vem sendo somente de erros. Mas novamente a luzes do ginásio do parque de eventos
estão acessas. Uma voisa e termos algumas luz em parte de fora de casa, mas dentro.
Quala necezsidade? Quem sebe o senhor comeca a pagar pelo menks a luz do ginásio já
que usa de carro e gasolina publica para ir a sua casa todos os dias. Como moradora de
Vera Cruz espero não ver mais esse disperdicio, apesar que já vi até ar condicionado
ligado. Mas é o senhor que pega a luz, me enganei é o povo trouxa.
Enviado em: 08/11/2019 - 05:20:52

Anônimo diz:
Arquivo Anexado ao Protocolo
Respondido em: 08/11/2019 - 05:20:52

Nº Protocolo: 3_34_113043 Situação: Nova Data/Hora da Solicitação: 20/10/2019 - 11:30:43
Nome do Solicitante: Jonas Henrique Lopes de Brito
Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Jonas Henrique Lopes de Brito diz:

Solicitação

Solicitamos o conserto e manutenção da área de terra pertencente à
Municipalidade, que fica ao lado da minha casa, mas onde passam cavalos, carros, motos
e cachorrada, tudo acompanhado pelos seus donos, e que estragam a manutenção que
tenho feito. Então, pedimos que por favor coloquem cascalho e façam os
reparos/arrumações neste espaço (vide fotos anexas). Obrigado
Enviado em: 20/10/2019 - 11:30:43

Jonas Henrique Lopes de Brito diz:
Arquivo Anexado ao Protocolo
Respondido em: 20/10/2019 - 11:30:43

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F2…
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Nº Protocolo: _33_170146 Situação: Nova
Nome do Solicitante: vANIA RECH aNGELI

Data/Hora da Solicitação: 04/10/2019 - 17:01:46

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

vANIA RECH aNGELI diz:

Solicitação

Boa tarde! Faz mais de um ano que solicitei revisao de valores de um
terreno para pagamento do IPTU e ate agora nao tive retorno. Preciso fazer a escritura
dele e nao consigo pois tem essas pendencias de IPTU que veio uma cobrança que
segundo a imobiliaria nao condiz com o tamanho do terreno.. Aguardo um retorno o mais
breve possivel Att Vania Rech
Enviado em: 04/10/2019 - 17:01:46

Nº Protocolo: 6_32_104023 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 03/10/2019 - 10:40:23

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Bom dia. gostaria de registrar uma denuncia de uma empresa do ramo de
serralheria, onde a mesma não possui a estrutura e adequações minimas para trabalho.
não respeita as normativas e regras para a empresa do ramo, onde possui funcionario
sem carteira assinada e presta serviço com preço abaixo do mercado e prejudicando
assim as empresas que são registradas e respeitam as normativas. a empresa acredito
sendo não registrada e legalizada se chama SS SERRALHERIA localizada em vila
triângulo no interior de Vera Cruz. o nome do proprietário e Cassio Fernando de Azevedo
e Souza fone 51 99599 5148. desde já agredadeço
Enviado em: 03/10/2019 - 10:40:23

Resposta Definitiva
Olá boa tarde. A empresa SS serralheria não existe mais. Em
visita no local constatou-se que a pessoa de Rita Suzana Morsch está abrindo uma nova
empresa neste ramo no local e esta encaminhando a documentação. Sem mais para o
momento, agradecemos o contato.
Respondido em: 16/10/2019 - 15:29:54

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F2…
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Nº Protocolo: _31_083357 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 02/10/2019 - 08:33:57

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Ola! Conforme lei federal, não deve haver galinheiro em ambiente urbano.
Infelizmente é a décima vez que denunciamos. Caso então, dessa vez não seja
solucionado, teremos que partir para medidas judiciais. O galo canta o dia e a madrugada
INTEIRA aos fundos de um chalé na rua Bernardo Schmidt, número 90 (terceira casa da
rua vindo pela paralela João Ortiz). Espero que não passe desta semana o cumprimento
com as leis básicas de um município. Gratos pela compreensão. Obs.: só consegui
concluir a reclamação selecionando assessoria jurídica logo acima. Em qualquer outro link
de departamento, não havia assunto para selecionar e não conseguia completar.
Enviado em: 02/10/2019 - 08:33:57

Resposta Definitiva
Olá boa tarde. Os fiscais fizeram a vistoria no local no dia
11/10/2019 . No local não foi constatado nenhum animal in loco. Os moradores
informaram que usam os animais para fins religiosos e que não ficam mais de 24 horas
no local. Sendo assim não tinhamos co o tomar nenhuma medida cabivel. Se os animais
aparecerem novamente, faça a denuncia no dia que estiverem lá, para conseguirmos
obter flagrante.Obrigada por entrar em contato conosco. Estamos a disposição.
Respondido em: 16/10/2019 - 15:21:10

Nº Protocolo: 6_30_190601 Situação: Nova
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 29/09/2019 - 19:06:01

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Por que algumas pessoas são previlegiadas e podem ter seus débitos
esquecidos pela prefeitura e pequenos comerciantes, que geram empregos, toda hora
são fiscalizados. E o pior é que essas pessoas que não pagam, deveriam ser exemplo
para a nossa cidade e país.
Enviado em: 29/09/2019 - 19:06:01

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F2…
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Nº Protocolo: _29_150616 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 27/09/2019 - 15:06:16

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Boa tarde solicito averiguação na farmácia municipal sobre orçamentos do
governo(via judicial), no qual algum funcionários agindo de má fé está selecionando
certas farmácias para os clientes realizarem estes orçamentos. Pelo que sei é proibido o
funcionário entregar um xerox para os clientes com o nomes das farmácia que ele pode
fazer o orçamento, excluindo (proibindo) certas farmácias de realizar este serviço. Pois
todas as farmácias pagam seus impostos, geram emprego na cidade, não acho justo
certo funcionário(s) excluírem estas farmácias. Clientes estão vindo com uma lista (xerox)
da farmácia municipal no qual está selecionando somente algumas farmácias. Clientes
que vinham fazer este orçamento estão reclamando que não podem mais fazer aqui.
Aguardo retorno. Abrigada.
Enviado em: 27/09/2019 - 15:06:16

Resposta Definitiva
Segue a resposta da Secretaria de
saude https://veracruz.rs.gov.br/imgeditor/file/CCF01102019.pdf
(https://veracruz.rs.gov.br/imgeditor/file/CCF01102019.pdf)
Respondido em: 01/10/2019 - 10:15:30

Nº Protocolo: 3_28_183919 Situação: Nova
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 23/09/2019 - 18:39:19

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Oi, quero parabenizar a Secretaria e o atendimento do secretário Gilso, ao
fazer a solicitação para patrolamento da minha rua na quinta feira passada ele
prontamente me disse que seria realizado na semana seguinte. E hoje foi realizado,
obrigado pelo rápido atendimento, nós e os vizinho agradece!
Enviado em: 23/09/2019 - 18:39:19

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F2…
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Nº Protocolo: _27_183349 Situação: Nova
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 23/09/2019 - 18:33:49

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Boa Tarde Prefeito, acho que o senhor anda meio preocupado somente com
o senhor? Estou certo! Hoje a tarde estive na cecretaria de cultura e nem se quer
atendido fui. E o Prefeito sabe o motivo? ANARQUIA, e acho que é esse o legado que o
Prefeito vai deixar, pois não vejo nada de obras e melhorias a não ser ANARQUIAS
dentro dos setores que vou, seja na cultura como na saúde. Mas pelo menos na saúde
sou atendido! Já na cultura é piquenique e fuzarca, pois não existe alguém pra te instruir
ou pelo menos lhe dar um boa tarde. Mas acho que o senhor deve saber, pois garanto
que deve ir visitar as secretarias, rir e participar dos piquenique.
Enviado em: 23/09/2019 - 18:33:49

Nº Protocolo: _26_125646 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 21/09/2019 - 12:56:45

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

boa tarde. gostaria de manifestar mais uma vez a denuncia referente a
senhor Roque Haas que possui a Haas bier produto esse que é de natureza duvidosa, e
pelo que constatei novamente, valor muito abaixo do mercado, e está comercializando o
produto sem nenhuma fiscalização gostaria que o responsável pela vigilância sanitária
averiguasse o local de produção e de venda do mesmo.local esse que é aos fundos da
loja quatro estações no centro da cidade uma providência por favor. pois isso pode ser
caso de saúde publica. obrigado pela atenção
Enviado em: 21/09/2019 - 12:56:45

Resposta Definitiva
SEGUE EM ANEXO O MEMORANDO DO SETOR DE VIGILANCIA
SANITARIA .https://veracruz.rs.gov.br/imgeditor/file/CCF24092019.pdf
(https://veracruz.rs.gov.br/imgeditor/file/CCF24092019.pdf)

.

Respondido em: 24/09/2019 - 15:12:34

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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Nº Protocolo: _25_134133 Situação: Nova
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 17/09/2019 - 13:41:33

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Boa Tarde venho por meio deste canal realizar uma denuncia referente a
venda e produção de cerveja artesanal do senhor Roque Haas, onde o msmo vem
produzindo aos fundos da sua loja Quatro Estações no centro de Vera Cruz. onde fabrica
e comercializa ilegalmente seu produto e também peca pela limpeza e procedência
duvidosa, onde com isso pões em risco a saúde das pessoas que consome seu produto.
sem contar que não gera imposto pro municipio e em eventos que a prefeitura realiza o
FELIZCIDADE NA PRAÇA e Feira da produção, o mesma age de forma desrespeitosa
com os demais comerciantes do municipio. não cumpre as normas estipuladas pelos
organizadores, desrespeita horarios e organização propostas pelos organizadores do
evento. então gostaria de que uma atitude fosse tomada a respeito do mesmo. desde já
obrigado pela atenção
Enviado em: 17/09/2019 - 13:41:33

Anônimo diz:
Arquivo Anexado ao Protocolo
Respondido em: 17/09/2019 - 13:41:33

Nº Protocolo: 7_24_150053 Situação: Nova
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 16/09/2019 - 15:00:53

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Boa Tarde, no dia 14 (sábado) a tarde avistei uma Montana estacionada em
frente a uma residencia na Rua Osvaldo Kurz, quase esquina com Adolfo Werner. Veiculo
público agora está servindo para transporte particular?
Enviado em: 16/09/2019 - 15:00:53

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F2… 11/30
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Nº Protocolo: _23_113435 Situação: Nova
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 16/09/2019 - 11:34:34

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Não tem cabimento!!!! A mais de meses, desde quando ouve a mudança de
quem cuida do Ginasio do Parque de Eventos que ele vem ficando nesse estado. Não é
hoje, nem ontem e muito menos semana passada. É TODOS OS DIAS! Nossas crianças
não aguentam mais, chegar para jogar e ele estar dessa forma, com lixo por tudo. Seria
bom o Sr vir verificar essa situação e dar um basta, mas isso se o sr quer mesmo ser
Prefeito ou apóiar alguém. POIS DESSE JEITO VAI TER APOIO SÓ DOS SEUS CCS
MESMO, E NEM DELES NÉ.
Enviado em: 16/09/2019 - 11:34:34

Anônimo diz:
Arquivo Anexado ao Protocolo
Respondido em: 16/09/2019 - 11:34:34

Nº Protocolo: _22_092420 Situação: Nova
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 12/09/2019 - 09:24:20

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Ta parecendo a cara de alguns dos nossos vereadores, SUJO. Mas como só
se importam com o salário sujo ao final do mês, nem vão fiscalizar o estado que os
patrimonios do município vem sendo conservados. Encaminho para nosso excelentissimo
prefeito, para ver se o mesmo tomará alguma providencia. Esse é o estado que os
usuários do ginasio poliesportivo encontram ele diariamente. Sem contar nos ratos e
morcegos, além de baratas nas lixeiras que nem se quer o lixo é recolhido. Próximo passo
vai ser facebbok, pois esse governo gosta mesmo é de midia.
Enviado em: 12/09/2019 - 09:24:20

Anônimo diz:
Arquivo Anexado ao Protocolo
Respondido em: 12/09/2019 - 09:24:20

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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Nº Protocolo: 5_21_180133 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 09/09/2019 - 18:01:33

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Obra sendo construida sem projeto aprovado pela prefeitura
Enviado em: 09/09/2019 - 18:01:33

Resposta Definitiva
A referida obra foi embargada e no dia 17/09/2019 foi dada entrada
no projeto cfe anexo .https://veracruz.rs.gov.br/imgeditor/CCF18092019_0004.pdf
(https://veracruz.rs.gov.br/imgeditor/CCF18092019_0004.pdf)
Respondido em: 18/09/2019 - 16:06:31

Nº Protocolo: 4_20_141316 Situação: Nova
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 06/09/2019 - 13:50:00

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Denuncia por telefone, que o bibliotecário está visivelmente embriagado na
feira do livro na praça e inclusive professores estão preocupados com a situação, já que a
tarde é de grande movimento de crianças devido a presença das escolas municipais .
Enviado em: 06/09/2019 - 13:50:00

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…

13/30

07/10/2020

SG / OUVIDORIA / RELATÓRIO DE SOLICITAÇÕES - Vera Cruz / RS

Nº Protocolo: 1_19_135528 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: jandira acosta

Data/Hora da Solicitação: 29/08/2019 - 13:55:28

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

jandira acosta diz:

Solicitação

Boa tarde. Aqui é a psiquiatra do CAPsi infantil, Jandira Acosta. Após 3
semanas atendendo em uma sala sem luz, resolvi formalizar uma queixa. A coordenadora
do CAPSij já mandou diversos emails tentando resolver esse problema, sem sucesso. Me
preocupa que uma simples troca de lâmpada demore todo esse tempo para ser resolvido.
Tem sido dificil de atender no periodo da manhã. Minha sala fica perto da recepção, da
qual também está parcialmente sem luz há uns 10 dias pelo menos. Gostaria de saber a
previsão para troca da lampada. Atenciosamente, Jandira Acosta
Enviado em: 29/08/2019 - 13:55:28

Resposta Definitiva
Olá boa tarde. Segundo o Secretario de obras e saneamento, esta
solicitação ja foi atendida pelo eletrecista, e há uma não aceitação por parte do capsij na
lampada.
Respondido em: 13/03/2020 - 09:13:40

Nº Protocolo: 1_18_163942 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Andre Frederico de Moura

Data/Hora da Solicitação: 28/08/2019 - 16:39:42

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Andre Frederico de Moura diz:

Solicitação

Gostaria de elogiar o trabalho da doutora Moira no postinho de saude,
medica muito atenciosa e preucupada com a minha saude e da minha familia. Eu com
grave problema de pulmão e ela sem medir esforços para ajudar.
Enviado em: 28/08/2019 - 16:39:42

Resposta Definitiva
Olá boa tarde! que bom ver isto, que medicos estao atendendo
bem e fazendo seu trabalho. Será repassado a chefia/secretaria seu elogio. Obrigada!
Respondido em: 13/03/2020 - 09:11:35

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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Nº Protocolo: 6_17_202657 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 17/08/2019 - 20:26:57

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Tentei minha carteira de habilitação no CFC Machado faz mais de 1 ano, não
recebi a minha nota fiscal e com todos que converso, também não receberam...compram
camionetas, carros novos, onibus, turmas lotadas de alunos; será que todos receberam.
Minha amiga fez sua carteira aqui no CFC Real e recebeu sua Nota de tudo que pagou.
Enviado em: 17/08/2019 - 20:26:57

Resposta Definitiva
Olá, boa tarde. Procedimento de fiscalização enviado ao setor
competente.
Respondido em: 13/03/2020 - 09:10:39

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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Nº Protocolo: 1_16_104122 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 15/08/2019 - 10:41:22

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Bom dia! Gostaria de informar sobre vários casos de Sidrome Pé Mão Boca
que estão ocorrendo na EMEI Pingo de Gente e solicitar que a secretária de saúde tome
alguma providência na tentativa de evitar novos casos da doença, meu filho encontra-se
afastado ha três semanas devido a complicações da doença e tem várias crianças que já
tiveram e outras estão com pé mão boca. Sugiro que seja feita uma esterilização/
higienização no local afim de tentar evitar novos casos da doença já que a doença ainda
pode ser transmitida por até quatro semanas pelas fezes da criança. Aguardo retorno
Obrigada
Enviado em: 15/08/2019 - 10:41:22

Resposta Definitiva
olá bom dia. Será repassado para Secretaria de Saude sua
reivindicação.
Demanda: particular
A doença de mão de pé e boca é classificada como uma ocorrência viral comum – causa
feridas na boca e erupções nas mãos e nos pés – pela Sociedade Brasileira de Pediatria
e típica do período outonal. Sua incidência em âmbito nacional fica em mais de 150 mil
casos, tendo um prazo relativamente curto de perdúrio – resolve-se em dias ou
semanas. Sua transmissão se dá por contrato com a pele (apertos de mão ou abraços),
por gotículas respiratórias no ar (tosse ou espirro) e/ou por saliva (beijos ou bebidas
compartilhadas). A prevenção também segue uma linha mais simplória como a lavagem
correta das mãos, uso de álcool gel, manutenção dos ambientes arejados, higienização
adequada dos espaços e brinquedos utilizados pelas crianças além de evitar o
compartilhamento de materiais de uso pessoal, como talheres, copos e escovas de
dente. Nese sentido, portanto, a incorrência da doença em ambientes que preconizam a
aglomeração de infantos como no caso de creches e pré-escolas é tido como natural. A
Secretaria Municipal de Saúde, contudo, simpática a preocupação contida na demanda
de ouvidoria, fará uma movimentação no sentido de orientar os profissionais da área de
educação no tocante a essa e outras doenças comuns de acordo com a estação de ano,
por exemplo.
Respondido em: 04/09/2019 - 15:06:32

Nº Protocolo: _15_094737 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 18/07/2019 - 09:47:37

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:
https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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Bom dia, Sobre a EMEI que terá recesso de professores de uma semana em Solicitação
julho, mas em janeiro já tem 30 dias, a gente não tem como conseguir tantas
férias no trabalho para poder ficar com os filhos, a gente quer, mas não depende da gente
isso, nenhuma empresa dá tanta folga para os pais, e a escolinha fica pedindo pra gente
ficar com o filho em casa ou serão realocados e serão juntadas as turmas o que deixa a
criança assustada e com redução de professores.
Enviado em: 18/07/2019 - 09:47:37

Larissa Franke diz:
Of. Edu. Nº 29 / 2019 Vera Cruz, 19 de Julho de 2019.

Setor de Protocolos e Ouvidoria
Na oportunidade em que cumprimento cordialmente Vossa Senhoria, informo que após
receber a manifestação da Ouvidoria, segue a resposta:
Todas nossas EMEIs tem férias coletivas de 30 dias no mês de janeiro como
regulamenta a legislação. As professoras tem dias de recesso escolar também previstas
no plano de carreira. Mas o funcionamento da educação infantil segue um calendário
onde atende todos o demais dias úteis do ano. Nos dias configurados como feriadões
(supostamente numa segunda-feira anterior ao feriado de terça ou numa sexta-feira
após feriado de quinta), existe uma escala de plantão, devido ao numero reduzido de
crianças que frequentam a Emei nessas datas. Essa solicitação de frequência (bilhete) é
enviada para a família e são atendidas todas as crianças que necessitam ir para a
creche naqueles dias.
Temos também a obrigação de zelar pela saúde de nossas crianças, portanto, duas
vezes por ano é realizada a dedetização e limpeza das caixas d’agua e também de
todos os espaços da escola. Uma vez em janeiro e outra em julho. Neste ano
aproveitamos o feriado de 25 de julho para fazer o serviço. Por se tratar de produto
químico, não teremos atendimento no dia 26.
Na semana seguinte (29/07 à 02/08) é recesso escolar das professoras, mas o
atendimento é normal para todas as crianças que frequentam as Emeis. A escola ou
qualquer profissional que trabalha nela, não pode pedir aos pais para ficarem com os
filhos em casa, a não ser eventualmente que não estejam trabalhando ou tenham com
quem deixar.
Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Claudio Stoeckel
Secretário de Educação

Enviado em: 29/07/2019 - 16:32:51

Repassamos ao secretario de Educação sua denuncia, até

Resposta Definitiva

amanhã responderemos.
Respondido em: 29/07/2019 - 16:34:19

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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Nº Protocolo: _14_103940 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 08/07/2019 - 10:39:40

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Banheiros da praça são piores que chiqueiro. Acham que a população é
porcos?
Enviado em: 08/07/2019 - 10:39:40

Resposta Definitiva
Olá boa tarde!! Repassei ao secretário Gilson Becker sua
reclamação. Informamos que os banheiros da praça possuem servidores responsáveis
pela limpeza todos os dias, inclusive finais de semana. Infelizmente a praça também é
frequentada por vândalos que insistem em destruir e sujar os patrimônios públicos, digo
assim, a praça em geral, não somente os banheiros, ,sendo eles são sem duvida
sempre os mais afetados. Já tivemos que trocar vasos e pias mais de uma vez por
semana inclusive. Se vc puder nos indicar qual o horario que esteve lá, seria de grande
presteza. Como vc manteve o anonimato, não conseguimos enviar sua resposta via
facebook. Obrigada pela atenção
att
Larissa Franke
ouvidoria
Respondido em: 08/07/2019 - 14:20:24

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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Nº Protocolo: 6_13_173144 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 05/07/2019 - 17:31:43

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Verificar imposto do imóvel.
Enviado em: 05/07/2019 - 17:31:43

Resposta Definitiva
Olá, bom dia!! O que vc precisa em relação a esse imovel? Precisa
ser mais claro no que se refere a sua duvida. Aguardo retorno.
att
Larissa Franke
Protocolo
Respondido em: 08/07/2019 - 08:29:59

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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Nº Protocolo: _12_171245 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 24/06/2019 - 17:12:45

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Boa Tarde, venho com muita indignação fazer uma reclamação juntamente
com denuncia ao posto de saúde publica do Bairro arco Íris. Pois minha namorada foi ao
posto pela 2° vez hoje a tarde, ja faz mais de 10 dias que ela está com muita dor de
cabeça, até mesmo no plantão ela teve que ir, e la informaram a ela que procurasse o
postinho para marcar um raio x e hoje em horário de funcionamento ela compareceu ao
posto médico para marcar este exame, sendo que nem mesmo foi atendida pelo médico
do posto. O enfermeiro à avisou que só poderia marcar uma "consulta" para "29" de
"julho", um descaso com a saúde pública. Se a pessoa estiver muito doente e precisar
urgente de um exame, então ela morrerá se depender do posto médico. Vergonhaaa...
Enviado em: 24/06/2019 - 17:12:45

Resposta Definitiva
A Secretaria de Saúde de Vera Cruz informa que através de redes
sociais não é possível realizar o registro formal de ouvidorias, seja para reclamações,
sugestões, elogios, denúncia e/ou informações. O canal correto para tais manifestações
é a Ouvidoria do SUS. O setor pode ser acessado pessoalmente na Rua Júlio Wild, nº
128 (Posto de Saúde Central), pelos telefones (51) 3718-1327 e 3718-3383 ou pelo email ouvidoria.saude@veracruz.rs.gov.br. O atendimento nesses casos ocorre de
segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16h. Ainda é possível contatar a
ouvidoria do Estado, através do site www.saude.rs.gov.br/ouvidoria, por ligação
gratuitamente de qualquer telefone para 0800 6450-644 ou via WhatsApp pelo fone (51)
98405-4165, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Respondido em: 02/07/2019 - 15:22:53

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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Nº Protocolo: _11_201210 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 16/06/2019 - 20:12:09

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Boa noite, gostaria saber se os funcionários da sec de obras ganham pago
hora extra para olhar jogos no campo municipal, particularmente o funcionário, joao
carlos, conhecido como titiozinho...obg.
Enviado em: 16/06/2019 - 20:12:09

Anônimo diz:
Arquivo Anexado ao Protocolo
Respondido em: 16/06/2019 - 20:12:09

Resposta Definitiva
Bom dia,
Agradecemos a sua manifestação. Estamos esclarecendo os fatos e vamos tomar as
medidas cabíveis.
Att,
Guido Hoff
Prefeito Municipal
Respondido em: 17/06/2019 - 10:16:27

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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Nº Protocolo: _10_081518 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 25/02/2019 - 08:15:18

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Olá. Gostaria de saber qual o prazo para retorno de denuncia registrada pelo
canal da ouvidoria. Como é o procedimento do setor que recebe a denuncia? Se a
denuncia solicita sigilo e anonimato, qual é o procedimento? Obs: foi registrada denuncia
no canal da ouvidoria, direcionada ao Gabinete do Prefeito, (conforme orientação
recebida pelo Controle Interno), na data do dia 04/02/2019 2 05/02/2019, até o presente
momento, não obtive retorno. Além disso, o prefeito veio até o serviço, falar publicamente,
que ele não aceita denúncia de forma sigilosa e anônima, como também referiu que é
sabido a pessoa que registrou a denúncia. Questiono, qual é a finalidade deste canal, se
ele não é respeitado!?
Enviado em: 25/02/2019 - 08:15:18

Resposta Definitiva
Bom dia!
Com relação aos questionamentos formulados, esclareço que o prazo para fornecimento
de informações, previsto na Lei de Acesso à Informação, é de até 20 dias, com
possibilidade de prorrogação. No entanto, o Município busca responder aos pedidos com
a maior brevidade possível, tão logo as informações sejam disponibilizadas pelos
setores competentes.
Assim que as manifestações dos cidadãos são recebidas no Município, através do
Núcleo de Comunicação Social, são encaminhadas ao setor competente para resolução,
e este encaminha a resposta à Imprensa posteriormente, para retorno ao cidadão.
Sempre que solicitado, deve ser mantido sigilo e anonimato, uma vez que normalmente,
nesses casos, não é sabido o nome do cidadão que encaminha o pedido/reclamação,
pois não há identificação, apenas e-mail para retorno.
Por fim, com relação ao seu relato de denúncia encaminhada ao Gabinete do Prefeito,
de fato, foi constatado que resta pendente um retorno a Vossa Senhoria quanto à
resolução do caso. Questionado a respeito, o Prefeito informou-me verbalmente que em
breve encaminhará resposta.
No entendimento desta UCCI, a Ouvidoria é amplamente utilizada e não se verificam
reclamações quanto ao seu funcionamento até a presente data.
Tagiana Thier
Unidade Central de Controle Interno
Tel. 3718-1222 r. 238
Respondido em: 27/02/2019 - 10:55:10

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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Nº Protocolo: _9_175407 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 05/02/2019 - 17:54:07

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Boa tarde, gostaria de solicitar a verificação de três casas que estão sendo
feitas sem nenhuma placa de licença ou liberação para construção. Elas ficam localizadas
na praia de Taurú, Condomínio Praia de Oxalá, lado esquerdo na estrada, logo após o
posto policial. No início da rua central do condomínio, logo no início da rua, no lado direito.
Enviado em: 05/02/2019 - 17:54:07

Resposta Definitiva
Boa tarde. Você está no site do Município de Vera Cruz, no Estado
do Rio Grande do Sul. Infelizmente não podemos lhe ajudar.
Respondido em: 06/02/2019 - 17:14:48

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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Nº Protocolo: _8_105709 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 05/02/2019 - 10:57:09

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Conforme manifestação cadastrada, junto ao setor de Controle Interno, passo
a informar que foi "anunciado" férias por parte da servidora publica CC Lucimeri
Eisenhardt, portanto a mesma ainda não completou o respectivo período aquisitivo. A
mesma referiu ter sido autorizado 20 dias de férias pelo Prefeito Municipal. Entretanto,
quando foi encaminhado a informação para a pessoa responsável pela efetividade
(Sidnei), o mesmo refere que a servidora não tem direito e que não poderia fazer gozo de
férias, e que se fosse tirar iria repassar para o controle interno. Ocorre que
posteriormente a isso, soube-se que ela havia sido exonerada ou então pediu
exoneração. No ano de 2018, ocorreu situação semelhante, onde a mesma saiu de
"férias", pois já tinha casa alugada na praia, naquele mesmo período, e não tinha
alcançado o período aquisitivo de férias. A pessoa responsável pela efetividade estava de
férias e não conseguiu intervir. Porém posteriormente, foi avisado sobre este afastamento.
Enviado em: 05/02/2019 - 10:57:09

Josiléri Cidade diz:
Estão sendo tomadas as providências consideradas necessárias.
Guido Hoff, prefeito.
Enviado em: 20/03/2019 - 17:06:45

Resposta Definitiva
Estão sendo tomas as medidas consideradas necessárias.
Guido Hoff, Prefeito.
Respondido em: 20/03/2019 - 17:07:54

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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07/10/2020

SG / OUVIDORIA / RELATÓRIO DE SOLICITAÇÕES - Vera Cruz / RS

Nº Protocolo: _7_095804 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 05/02/2019 - 09:58:04

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Conforme manifestação cadastrada e dirigida ao departamento de Controle
Interno, onde foi solicitado para denunciar, informo que a servidora publica CC Lucimeri
Eisenhart, fez uso de veículo público para tratar de assuntos pessoais. A data que o fato
ocorreu no ano de 2018, não foi registrada; porém sabe-se que a mesma deslocou-de
com o motorista da secretaria (Carlos Rocha) para outro município (Santa Cruz do Sul)
para fazer compra de tecido para sofá de casa. Logo após, tivemos o período da
economia de gastos, inclusive de gasolina, onde era limitado o abastecimento por
departamento/secretaria. Provavelmente este fato não é de conhecimento da
coordenadora da secretaria (Gabriela Ferreira).
Enviado em: 05/02/2019 - 09:58:04

Resposta Definitiva
Estão sendo tomas as medidas consideradas necessárias.
Guido Hoff, Prefeito.
Respondido em: 20/03/2019 - 17:08:16

Nº Protocolo: _6_093904 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 05/02/2019 - 09:39:03

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Conforme manifestação _3_091449 cadastrada e dirigida ao setor do
Controle Interno, onde foi solicitado para informar que a servidora publica CC Lucimeri
Eisenhardt, trouxe no período de férias escolares, sua filha para o serviço, fazendo uso da
alimentação do local, bem como de equipamento público (computador). Tal fato, foi
questionado por outros servidores públicos, que também possuem filhos, se isto era
adequado.
Enviado em: 05/02/2019 - 09:39:03

Resposta Definitiva
Estão sendo tomas as medidas consideradas necessárias.
Guido Hoff, Prefeito.
Respondido em: 20/03/2019 - 17:08:05

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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07/10/2020

SG / OUVIDORIA / RELATÓRIO DE SOLICITAÇÕES - Vera Cruz / RS

Nº Protocolo: _5_161212 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 04/02/2019 - 16:12:12

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Referente Protocolo _2_090828, encaminhado para o Controle Interno, estou
repassando a informação solicitada. A servidora CC, Lucimeri Eisenhardt, retirou-se do
seu local de trabalho no início tarde do dia 25/01/2019, para resolver questões pessoais.
Questionei no local de trabalho, se a mesma retornaria. A servidora CC Eva Ledi Borges,
informou que ela teria ido no banco e no cartório e não sabia se iria retornar. Comuniquei
o fato para o servidor Sidnei, da Secretaria de Desenvolvimento Social, responsável pela
efetividade; o mesmo questionou a Senhora Gabriela Ferreira (coordenadora da
Secretaria), se Lucimeri havia sido liberada naquela tarde. A mesma referiu que não
sabia. Também ocorreram em outros momentos, várias outras saídas, porém até o
momento, não me preocupei em comunicar/verificar, tampouco anotei as datas e horários.
Enviado em: 04/02/2019 - 16:12:12

Resposta Definitiva
Estão sendo tomas as medidas consideradas necessárias.
Guido Hoff, Prefeito.
Respondido em: 20/03/2019 - 17:08:29

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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07/10/2020

SG / OUVIDORIA / RELATÓRIO DE SOLICITAÇÕES - Vera Cruz / RS

Nº Protocolo: _4_092828 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 31/01/2019 - 09:28:28

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Gostaria de saber, se é cabível, um servidor publico CC com cargo de chefia,
fazer uso de carro do município, para ir resolver coisas pessoais!? Ex: ir até o município
vizinho para fazer compras em loja e também dentro do próprio município. Em tempos de
crise, é possível fazer uso de veiculo do município para fins pessoais? Quem vem
controlando isso? Quem autoriza? Em tempos de crise e contenção de gastos, é
"apropriado" um servidor publico CC, com cargo de chefia, esquecer ao final do
expediente o ar condicionado ligado!? gerando um gasto de energia desnecessário e
diminuindo vida útil deste equipamento.
Enviado em: 31/01/2019 - 09:28:28

Resposta Definitiva
Prezado(a)!
Em atenção ao seu questionamento, passo a esclarecer:
Não é permitido a nenhum servidor público fazer uso de veículo público para tratar de
assuntos pessoais. Igualmente, não é “apropriado” sair ao final do expediente e deixar o
ar condicionado ligado.
Se o questionamento apresentado se refere a fato de que você tem conhecimento, o
mesmo deve ser denunciado de maneira formal, através de relato dirigido ao Sr.
Prefeito, informando de forma completa, nomes, datas, e todos os demais dados e
documentos pertinentes, para que sejam apurados através de processo administrativo.
Respondido em: 04/02/2019 - 10:41:05

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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07/10/2020

SG / OUVIDORIA / RELATÓRIO DE SOLICITAÇÕES - Vera Cruz / RS

Nº Protocolo: _3_091449 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 31/01/2019 - 09:14:49

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Gostaria de saber se é autorizado servidor público CC, com cargo de chefia,
trazer filhos para o serviço, durante semanas e fazer uso dos equipamentos do serviço.
Ex: computador. Todos os servidores podem trazer filhos? Como funciona isso? Quem
autoriza? Quem controla?
Enviado em: 31/01/2019 - 09:14:49

Resposta Definitiva
Prezado(a)!
Em atenção ao seu questionamento, passo a esclarecer:
Não é adequado trazer pessoas estranhas ao quadro funcional ao local de trabalho e
fazer uso de equipamentos públicos.
Se o questionamento apresentado se refere a fato de que você tem conhecimento, o
mesmo deve ser denunciado de maneira formal, através de relato dirigido ao Sr.
Prefeito, informando de forma completa, nomes, datas, e todos os demais dados e
documentos pertinentes, para que sejam apurados através de processo administrativo.
Respondido em: 04/02/2019 - 10:41:54

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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07/10/2020

SG / OUVIDORIA / RELATÓRIO DE SOLICITAÇÕES - Vera Cruz / RS

Nº Protocolo: _2_090828 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 31/01/2019 - 09:08:28

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Gostaria de saber como funciona a autorização de servidores com cargo de
chefia CC, para se retirar do serviço durante horas e não retornar mais, para revolver
coisas pessoais (lojas, salão, banco, etc). Neste caso, existe outra pessoa que responde
pela secretaria, e que não sabia desta saída específica, entretanto já teve várias outras.
Como é controlado isso? Quem autoriza?
Enviado em: 31/01/2019 - 09:08:28

Resposta Definitiva
Prezado(a)!
Em atenção ao seu questionamento, passo a esclarecer:
Com relação à carga horária dos servidores CCs, os mesmos não estão sujeitos a
controle de registro de ponto, da mesma forma que não recebem pagamento de horasextras. Porém, todos os afastamentos devem ser previamente comunicados à chefia
imediata.
Se o questionamento apresentado se refere a fato de que você tem conhecimento, o
mesmo deve ser denunciado de maneira formal, através de relato dirigido ao Sr.
Prefeito, informando de forma completa, nomes, datas, e todos os demais dados e
documentos pertinentes, para que sejam apurados através de processo administrativo.

Respondido em: 04/02/2019 - 10:42:36

https://veracruz.rs.gov.br/sg/ouvidoria_relatorio_solicitacoes.php?situacao=Todas&form_inicial=01%2F01%2F2019&form_final=31%2F12%2F…
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07/10/2020

SG / OUVIDORIA / RELATÓRIO DE SOLICITAÇÕES - Vera Cruz / RS

Nº Protocolo: _1_085813 Situação: Encerrada
Nome do Solicitante: Anônimo

Data/Hora da Solicitação: 31/01/2019 - 08:58:13

Assunto: Informação
MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Anônimo diz:

Solicitação

Gostaria de saber se procede um servidor público CC tirar férias antes do
vencimento?, ou seja, tenho direito de tirar férias somente a partir do mês de abril e vou
tirar no mês de janeiro, por exemplo. Sendo que não existe justificativa plausível para tal!
quem de fato autoriza/controla as férias? Esta pessoa informou que teve liberação do
prefeito para tirar 20 dias de férias. Gostaria de saber se o prefeito autoriza as férias dos
servidores ou não !?
Enviado em: 31/01/2019 - 08:58:13

Resposta Definitiva
Prezado(a)!
Em atenção ao seu questionamento, passo a esclarecer:
No tocante a férias, só é permitido o gozo de férias ao servidor, após completar o
respectivo período aquisitivo. A concessão é encaminhada junto ao setor de Recursos
Humanos, após requerimento escrito do servidor, protocolado, autorizado pelo secretário
da Pasta e posteriormente, com deferimento do Prefeito.
Se o questionamento apresentado se refere a fato de que você tem conhecimento, o
mesmo deve ser denunciado de maneira formal, através de relato dirigido ao Sr.
Prefeito, informando de forma completa, nomes, datas, e todos os demais dados e
documentos pertinentes, para que sejam apurados através de processo administrativo.

Respondido em: 04/02/2019 - 10:43:23

Total de registro(s) encontrado(s): 42
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