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RELAT6RIO DE GESTÅo DA OUVIDORIA‑ ANO 2021

A Ouvidoria da C金mara Municipal de TapQjara, instituida pela Resolu9肴O

NOOO2/2019, de 31 de maio de 2019, nOS temOS do disposto na Lei Federal nO13.460, de
26 de ju血o de 2017, apreSenta O Relat6rio de Gestao referente as atividades realizadas

no exercicio de 2021. Seu pape1 6 ser a porta de entrada para o dialogo entre os cidadfos
e seus representantes parlanentares, reCePCIOnando por meio de seus canais

aS

manifesta96es dos cidadaos e assim colaborando para a transparencia das a96es e para a

foma9fo de uma cultura que respeite os Direitos Humanos e promova a Cidadania e a
Democracia Participativa. Nos quais s為o o o切etivo da consolida辞O do Estado

Democr釦ico de Direito.

Manifestac6es Recebidas
O acesso a Ouvidoria e assegurado pela platafoma digital Fala.BR. Os
interessados tambem podem fazer contato pelo e‑mail da C各mara de Vereadores de

Tapiiara RS, POr telefone ou pessoalmente.

No perfodo compreendido entre os dias IO dejaneiro a 31 de dezembro de 2021,
foran registradas ao todo O4 (quatro) manifesta96es no per王odo em an各lise. Dentre elas

CunPre destacar: EIogio (01); Solicita9fb (03).
A Ouvidoria desta colenda casa recebeu un elogio pela dedica9為O dos seus

Servidores em prol do bom andamento dos serv19OS PreStados em prol da comunidade

tapQjarense. Alem disso, nO COrrente anO foran recebidas tres manifesta95es de municipes

SOlicitando infomap5es, aS quais foram devidanente respondidas, tendo respostas
COnClusivas.
Finalizando cabe destacar que as demandas recebidas na Ouvidoria, S句am elas

reclana96es, dendncias, SOlicita嘩O de infoma96es, SugeSt6es ou elogios, buscamos

SemPre O aPerfei90amentO dos serv19OS PreStados pela Legislativo tapQjarense, tentando
atender, a medida do possivel, OS anSeios de nossos cidad為os. Estamos tral)alhando para

a realiza9fb de un trabalho de conscientiza9各O da comunidade, Para que O Cidadfb possa

COmPreender melhor o funcionanento da Ouvidoria e os seus objetivos, tudo isso,
PrOPOrCionando a viabiliza9各O do seu funcionamento.
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Atendimento ao P心b萱ico
Local: C会mara Municipal de Vereadores de TapQjara, Rua Coronel Gerv各sio, NO 500, 2O

andar, Centro Cultural Jose Maria Vigo da Silveira.
Telefone: (54) 99916 8378
E‑mail : Canaradetapg直a@gmail. com

Portal Eletr6nico : http ://camaratapQj ara. com.br

Sistema e‑OUV, disponibilizado no site da Camara Municipal, nO link Ouvidoria.
Horario de Atendimento: Segunda a Sexta, das 8:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30.

Tap匂ara, 31 de dezembro de 2021
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