
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA OUVIDORIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 

EXERCÍCIO: 2021 

 

Com objetivo de dar transparecia às ações da Ouvidoria, os relatórios são 
documentos estratégicos de grande valor. Que podem ser utilizados tanto por 
usuários externos, como cidadãos e órgão de controle, quanto pelos usuários 
internos à organização, a exemplo dos gestores públicos e técnicos 
governamentais.  

 

 Apresentação  

A Ouvidoria da Câmara Municipal de Paragominas, instituída pela Resolução Nº 
003/2017, de 13 de junho de 2017, é um instrumento democrático de controle e 
avaliação que permite acompanhar, denunciar, sugerir, elogiar, reclamar e solicitar 
providências a atuação política de seus vereadores. Sendo, portanto instrumentos 
da democracia, na medida em que possibilitam à sociedade o exercício do direito à 
participação e ao controle da administração pública, constituindo-se em um canal 
de interlocução entre o cidadão e o poder público. 

 

 Atendimento da Ouvidoria 

A Ouvidoria é instalada em local de fácil acesso a todos os cidadãos, prevendo a 
presença de pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida. 
 
A Ouvidoria recebe as manifestações dos cidadãos, analisa, orienta e encaminha o 
caso às áreas responsáveis pelo tratamento ou apuração.  
 
A partir do contato do cidadão, a Ouvidoria tem até 20 dias, nos termos da Lei 
Federal N.º 12527/2011, para responder solicitações, seja por carta, e-mail ou 
telefone e presencial. 

 

Manifestações Recebidas  

As atividades da Ouvidoria da Câmara Municipal de Paragominas – PA tiveram 
início no dia 02 de Janeiro de 2021, que registrou 35 (trinta e cinco) manifestações 
no ano. Sendo uma denúncia, duas reclamações, três solicitações, dezesseis 
pedidos de informação e treze contatos por telefone que distingue das 
manifestações mencionadas. 

A Ouvidoria trata de solucionar a maior parte das manifestações no âmbito de suas 
competências, mas em alguns casos são necessários encaminhar para as demais 
entidades públicas externas a Câmara Municipal de Paragominas.  



Apresentação de dados.
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No período, entre 01 de FEVEREIRO a 17
Câmara Municipal de Paragominas registrou 
Que apresentou uma preferência para os atendimentos por telefone, que totalizou 
54% das manifestações, seguidos pelo Fale Conosco com 20%. 
observa que  não houve atendimento presencial.
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íodo, entre 01 de FEVEREIRO a 17 de DEZEMBRO de 2021
Paragominas registrou 35 (trinta e cinco) 

Que apresentou uma preferência para os atendimentos por telefone, que totalizou 
54% das manifestações, seguidos pelo Fale Conosco com 20%. 
observa que  não houve atendimento presencial. 
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Que apresentou uma preferência para os atendimentos por telefone, que totalizou 
54% das manifestações, seguidos pelo Fale Conosco com 20%. Através do gráfico, 
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As demandas da Ouvidoria foram
correspondendo a 73% dos atendimentos
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As demandas da Ouvidoria foram em sua maioria Pedidos de Informações, 
dos atendimentos. 

Natureza das Manifestações 

% dos atendimentos foram realizados para mulheres, 31% 
foram para anônimos e instituições. 
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 Meios de atendimento 
 
Na Ouvidoria atualmente são disponibilizados os seguintes meios de atendimento: 

Mensagem Eletrônica: Acessando a Ouvidoria, E-SIC ou Fale Conosco, no Portal 

da Transparecia (https://camaraparagominas.pa.gov.br/portal-da-transparencia/) 

E-mail: cmp.ouv@camaraparagominas.pa.gov.br 

Telefone: 3729-3344 

Correspondência: Praça Célio Miranda, 120 centro CEP 68625-230.  

Atendimento Presencial: Praça Célio Miranda, 120 Centro, de segunda a sexta 

das 08:00 às 13:00 horas. 

 
Paragominas, 17 de Dezembro de 2021. 
 
 
 

 
Denise Silva de Souza 

Ouvidora 
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