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Sugestão: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de 
políticas e serviços prestados pela Casa Legislativa;

Elogio: demonstração de apreço, reconhecimento ou satisfação pelo serviço, ou 
relativo a pessoas que participaram do serviço/atendimento;

Reclamação: manifestação de desagrado ou protesto sobre um serviço prestado, 
ação ou omissão da administração ou de servidor/colaborador da Casa Legislativa;

Denúncia: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação 
da Câmara Municipal.

Acesso à Informação: solicitação de acesso a informações públicas produzidas e/ou 
correlacionadas à Câmara de Vereadores, ressalvadas as hipóteses de siggilo legal-
mente estabelecidas.

Solicitação: requerimento de adoção de providência ou serviço;

Esta Ouvidoria Parlamentar, instituída pela Lei Municipal nº 4.092/17, é um canal de comuni-
cação entre o cidadão e a Câmara Municipal de Brusque, tendo como missão compartilhar 
informações do Legislativo brusquense, contribuindo para a transparência das ações e para a 
formação de uma cultura de respeito aos direitos humanos, promovendo a difusão da 
cidadania e da democracia. 

Nossa função precípua é receber as manifestações dos cidadãos, analisá-las e encaminhá-las 
às áreas responsáveis pelo tratamento e/ou apuração, mantendo o cidadão informado 
acerca do andamento destas. 

A Ouvidoria tem a responsabilidade de receber, analisar, encaminhar e acompanhar as mani-
festações da sociedade civil, respeitando as especificidades de cada uma.

• Classificação das manifestações:



Formas de prestação
do serviço 

3)

O cidadão interessado em apresentar alguma manifestação à Ouvidoria poderá utilizar os 
meios abaixo especificados:

Respostas
ao cidadão 

4)

As respostas às solicitações serão encaminhadas, preferencialmente, pelo sistema Fala.BR. 
Caso a manifestação tenha sido encaminhada pelos outros canais citados, a resposta dar-se-á 
por estes mesmos canais.

No ato da manifestação, quando realizada pelo sistema Fala.BR, o cidadão receberá um 
número de protocolo, o qual deverá ser utilizado quando da consulta da manifestação.

Prazo para apresentação
de respostas 

5)

O prazo máximo previsto na Lei Municipal nº 4.092/17 para resposta às manifestações feitas 
à Ouvidoria da Câmara é de 20 dias úteis. Em caso de questões complexas, que demandem 
pesquisa aprofundada do tema, tal prazo poderá ser prorrogado por mais 10 dias.

Importante: As manifestações recebidas pela Ouvidoria da Câmara Municipal de Brusque são 
tratadas em consonância com as exigências contidas na legislação vigente, assegurada a 
proteção às informações pessoais, quando a divulgação não for expressamente autorizada.

Sistema Fala.BR, disponibilizado no site da
Câmara Municipal, no banner “Ouvidoria”; 

Telefone, através do número 3044-4003;

Pessoalmente, no prédio da Câmara Municipal,
no horário de atendimento da Casa Legislativa.




