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Brusque, 18 de janeiro de 2023. 
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1) Manifestações recebidas no ano de 2022 

 

No período compreendido entre os dias 1º de janeiro a 31 de 

dezembro de 2022 registrou-se um total de 50 (cinquenta) manifestações, 

sendo 48 (quarenta e oito) com assuntos relacionados aos Poderes Legislativo e 

Executivo e à Autarquia SAMAE, e 02 (duas) cujo tema desvia-se da 

competência desta Ouvidoria.  

 

Das manifestações recebidas, 28 (vinte e oito) foram 

encaminhadas a esta Ouvidoria através do Sistema FalaBR, por ligação 

telefônica e/ou pessoalmente e 22 (vinte e duas) foram protocoladas via 

WhatsApp, através do número (47) 3044-4003.  

 

Registra-se que as documentações pertinentes às manifestações 

estão armazenadas em arquivos online e/ou físico, conforme o caso.     

 

2) Situação das Manifestações 

 

Todas as manifestações foram devidamente analisadas, 

respeitado o prazo previsto nas Leis Federal e Municipal, com os 

encaminhamentos próprios, conforme demonstrado a seguir. 

 

3) Manifestações quanto à classificação 

 

De acordo com o fim almejado, as manifestações podem ser 

classificadas como: Elogios; Reclamações; Sugestões; Denúncias; Solicitações; 

Comunicações e Acesso à Informação: 
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 Tipo de Manifestação  Quantidade 

Elogios    - 

Reclamações 10 

Sugestões 01 

Denúncias  03 

Solicitações 18 

Comunicações 14 

Acesso à Informação 04 

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES 50 

 

4) Manifestações quanto ao encaminhamento 

 

Conforme verificar-se-á a seguir, apenas 01 (uma) manifestação 

ainda não foi finalizada por estar aguardando retorno de cidadão à Resposta 

Intermediária registrada por esta Ouvidoria, encontrando-se dentro do prazo 

legal para resposta. 

 

Tipo de 

Manifestação  

 

Recebidas 

 

Finalizadas 

Em 

andamento 

 

Arquivadas 

Elogios  - - - - 

Reclamações 10 10 - - 

Sugestões 01 01 - - 

Denúncias  03 03 - - 

Solicitações 18 17 01 - 

Comunicações 14 14 - - 

Acesso à 

Informação 

04 04 - - 
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5) Manifestações quanto à Identificação 

 

Todos os cidadãos que se manifestaram através do WhatsApp 

foram questionados acerca de sua opção na identificação pessoal ou no 

anonimato, tendo sido solicitado o registro de forma anônima em 10 (dez) das 

manifestações apresentadas por este canal. 

 

Quanto às registradas pelo Sistema FalaBR, 12 (doze) foram 

“Identificadas com Restrição” e 16 (dezesseis) apresentadas de forma Anônima 

e/ou Pseudonomizada.   

 

Assim, verifica-se que 26 (vinte e seis) cidadãos optaram pelo 

anonimato, 12 (doze) pela identificação com restrição, e 12 (doze) por se 

identificarem sem quaisquer restrições.   

 

6) Manifestações de competência dos Poderes Executivo e Legislativo  

 

6.1 Reclamações: 

 

6.1.1 Atendimento inadequado prestado por laboratório 

brusquense;  

 

6.1.2 Precariedade no atendimento a pacientes com sintomas 

de dengue em diversos Postos de Saúde do Município; 

 

6.1.3 Mau atendimento na Unidade Básica de Saúde do 

bairro Limeira Baixa; 
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6.1.4 Ausência de profissional de medicina na Unidade 

Básica de Saúde do bairro Limeira Alta; 

 

6.1.5 Descontentamento com a falta de servidores ao 

trabalho por conta das barreiras decorrentes das manifestações políticas; 

 

6.1.6 Danos causados à rua Ramiro Cabral e Silva e 

incômodos diversos ocasionados por caminhões da Prefeitura que trabalham no 

local; 

 

6.1.7 Demais Reclamações relacionadas a serviços e obras 

públicas. 

 

6.2 Solicitações: 

 

6.2.1 Reabertura urgente do Centro de Triagem para 

atendimento a pessoas com sintomas gripais; 

 

6.2.2 Realização de serviços voltados à identificação das

vias do Loteamento Cadore e à melhoria do trânsito nas imediações;  

 

6.2.3 Adoção de providências para eliminar a fumaça e o 

fedor existentes na rua João Becker, decorrentes do despejo irregular de dejetos 

no rio;  

 

6.2.4 Limpeza e desobstrução de um córrego na rua Ivan de 

Aviz; 
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6.2.5 Melhorias em todo o percurso da rua João Becker; 

 

6.2.6 Adoção de medidas voltadas à recuperação da rua 

Ricardo Bertolini, no bairro Azambuja, face sua interdição pela Defesa Civil; 

 

6.2.7 Auxílio do Poder Público para internação de cidadão 

que sofre de alcoolismo; 

 

6.2.8 Fiscalização nos comércios que vêm expondo 

mercadorias sem o preço, descumprindo determinação legal; 

 

6.2.9 Concessão de apoio financeiro para impressão de 

cartilhas com tema de relevância social; 

 

6.2.10 Limpeza de terreno baldio de propriedade particular 

sito na rua Augusto Ries; 

 

6.2.11 Ajuda financeira para custear as despesas de atleta 

brusquense de judô; 

 

6.2.12 Melhorias na José Zirke, no bairro Ponta Russa; 

 

6.2.13 Realização de obras e serviços públicos diversos. 

 

6.3 Comunicações: 

 

6.3.1 Comunicando o acúmulo de lixo na rua Blumenau, 

próximo à rótula da empresa ZEN; 
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6.3.2 Apontando inadequações nos serviços prestados pelo 

SAMU e pela Secretaria de Saúde de Brusque, principalmente nos 

atendimentos à população; 

 

6.3.3 Reportando-se à designação de servidor efetivo da 

Prefeitura para atuar em cargo comissionado; 

 

6.3.4 Comunicações de vários cidadãos relatando o mau 

atendimento, as instalações e espaço físico inadequados, a ausência de 

funcionários (médicos), etc., em diversos Postos de Saúde do Município;  

 

6.4 Denúncias:  

 

64.1 Falta de testes para Covid-19 nas farmácias e 

necessidade de reabertura do Centro de Triagem para atendimento das pessoas 

com sintomas gripais; 

 

6.4.2 Precariedade das instalações do Posto de Saúde do 

bairro Dom Joaquim; 

 

6.4.3 Existência de confecção funcionando sem Alvará na rua 

Francisco Caetano da Silva; 

 

6.4.4 Postagem de “material xenofóbico” em rede social 

ofendendo pessoas advindas de outras regiões. 
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7) Manifestações pertinentes exclusivamente ao Poder Legislativo 

 

7.1 Solicitações:  

 

7.1.1 Seja diligenciada junto à Celesc a instalação de uma 

Agência Regional no Município de Brusque;  

 

7.1.2 Informações sobre a denominação da rua Antônio 

Modesto Benvenutti; 

 

7.1.3 Fornecimento de cópia do Mapa da rua José Imhof; 

 

7.1.4 Informações sobre o horário das Sessões da Câmara; 

 

7.1.5 Informações e encaminhamento de documentação para 

elaboração de Projeto de Lei; 

 

7.1.6 Elaboração de Projeto para Declaração de Utilidade 

Pública da Associação Chat Mouillé; 

 

7.2 Sugestão:  

 

* Sugerindo aos vereadores que tomem providências para 

coibir a cobrança abusiva de combustível pelos postos existentes no 

Município, uma vez que os preços estão muito acima dos praticados nos 

municípios vizinhos. 
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8) Manifestações Pertinentes à Autarquia SAMAE 

 

8.1 Reclamação:  

 

* Deficiência no fornecimento de água pelo SAMAE às 

residências do Loteamento Guilherme Bruns; 

 

8.2 Acesso à Informação: 

 

* Solicitando documentos e informações relacionados a 

receitas e despesas do SAMAE de Brusque. 

 

9) Demais Manifestações cujos assuntos desviam-se da competência desta 

Casa Legislativa   

 

9.1 Registrando a prática de agressão verbal a funcionário em 

empresa particular; 

 

9.2 Informando o não recebimento do Benefício Bolsa Família. 

 

10) Considerações Finais 

 

Tanto as manifestações privativas à análise pela Câmara de 

Vereadores quanto àquelas que tratam de temas voltados ao Executivo 

Municipal e ao SAMAE, mas que têm relação com os trabalhos desta Casa, 

foram encaminhadas aos Senhores Vereadores e à Senhora Vereadora, para 

ciência e providências cabíveis.  
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Grande parte das manifestações supracitadas receberam 

encaminhamentos, por iniciativa de Vereador(a), por meio da elaboração da 

proposição adequada e, após, pelo envio de Ofício ao Executivo ou SAMAE, 

conforme o caso, solicitando a adoção da medida oportuna. 

   

Com exceção das manifestações registradas pelo sistema FalaBR, 

de forma anônima, que impossibilitaram o contato com os manifestantes, todas 

as demais foram devidamente respondidas aos cidadãos.   

  

Quanto às manifestações cuja análise não era de alçada desta 

Casa Legislativa, ressalta-se que os cidadãos foram corretamente orientados 

acerca do órgão/poder competente para o recebimento e encaminhamentos 

apropriados. 

 

Em síntese, das manifestações recebidas por esta Ouvidoria no 

período aludido, apenas 01 (uma) ainda não foi finalizada por estar no aguardo 

de posicionamento do cidadão, encontrando-se dentro do prazo legal para 

resposta, enquanto as demais foram analisadas e finalizadas da forma devida, 

respeitando-se as peculiaridades inerentes a cada caso. 

 

É o Relatório.    

 

 

 

Silvana Machado 

Ouvidora da Câmara Municipal de Brusque. 


