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DEMANDA FÍSICA
Data

Protocolo

171071202t

001

2010712021

002

Setor

Assunto/Solicitação
A reclamante relata que
foi no centro de sairde

Saúde

Conselho Tutelar

com sua irmã para
tomar a vacina da
COVID-19, porém na
fila disseram que ela
não poderia tomar a
vacina que ela não
residiria neste
município.
A reclamante relata que
conselheiros do
Conselho Tutelar deram
parte dela na Delegacia
e todas as vezes que ela
liga eles desligam o
telefone.

Solução
A funcionária no centro

de

saúde confirmou no
cadastro que sua irmã
reside na municipalidade e
desta forma foi vacina sem

mais problemas.

Foi passado o caso para o
setor responsável e foi
resolvido.

DEMANDA VIRTUAL
Data

Protocolo

2111012021

2s-062204

Setor
Secretaria de esportes

Assunto/Solicitação
Por que a prainha está parada
a obra? Poderia limpar e ir
arrumando aos poucos!

Solução
Conforme
consulta ao setor
de obras, foi
verificado que a
obra está r,arada

Fone: 18 3695.9500
Av. Carlos Gomes,971 - Centro
CEP: 15260-000 - Planalto-SP
www. planalto.sp. gov. br - prefeitu ra@ planalto.sp. gov. br
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2511012021

26-07t7t0

Setor veterinário

Sobre o curso de sangria de
seringueira, tentei fazer a
inscrição, porém o teleÍbne
do veterinário estava errado e
não atendia, estava desde
sexta e sábado tentando.
Conro fazer a inscrição sendo
que esse era o único meio de
se inscrever.

pelo motivo de
estar aguardando a
regtilarização do
terreno, haja vista
que não possui
escritura em nome
do município e, de
acordo com a
legislação vigente,
os recursos
públicos só
poderão ser
empregados em
imóvel, cuja a
titularidade
pertence ao
município, no
caso da citada
prainha, a
titularidade ainda
é privada,
pertence a
Fazenda Canoas.
Em contato com o
Veterinário Júnior,
ele pediu por
favor entrar em
contato pelo novo
telefone: 18
996234646 ou
enviar mensagem
no WhatsApp no
mesmo número

Fone: 18 3695.9500
Av. Carlos Gomes,971 - Centro
CEP: 15260-000 - Planalto-SP
www. pla na lto.

s p.

gov. br
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anterior
mencionado.

271t012021

27-080022

Conselho tutelar

17ltu202l

28-092409

Recursos humanos

24ltU202t

29-15242t

Casa da agricultura

Veúo por meio

deste
agradecer ao conselho

Tutelar deste referido
Município, pela atengão e
dedicação quando estava em
atendimento iunto a eles.
Uma prefeitura que aceita e
protege vereadores racistas é
o que?

Boa tarde, trata se de uma
denúncia em relação a
funcionária Isabela Zocal,
pois a mesma encontra-se
afastada do seu serviço
alegando que por estar
grávida não pode exercer seu
trabalho devido a pandernia.
mas ela pode viajar e
frequentar ambiente lotado e
movimentado feito a viagem
que ela está fazendo em
Alagoas, Maceió. se ela pode

Quaisquer
dúvidas, favor
entrar em contato
novamente.
Obrigado pelo
elogio, e sempre
que precisar deste
órgão estaremos a
disposição.
Não é da alçada e
nem competência
do executivo
municipal, e sim
da polícia
judiciária e do
Poder Legislativo,
caso entenda ter
havido perda do
decoro
parlamentar.
Verifica-se que a
funcionária citada,
encontra em gozo
de suas férias no
período de

16llll202t

a

30/ll/2021, com
retorno em suas
atividades em
0ut21202r.

Fone: 18 3695.9500
Av. Carlos Gomes,971 - Centro
CEP: 15260-000 - Planalto-SP
www. planalto.sp. gov. br - prefeitu ra@planalto.sp. gov. br
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09/12t2021

30-164910

Casa da agricultura

.111161,

rcalizar viagem e frequentar
ambientes com diversas
pessoas o porquê de não
trabalhar. cobra tanto de uns
funcionários e dessa em
uestão o negócio rola solto.
Gostaria de saber se.já
A servidora em
verificaram sobre a denúncia
questão
estava em
anterior de que a engeúeira
gozo
de ferias,
agrônoma está afastada do
serviço da casa da agricultura tendo retornado
alegando não poder trabalhar nesta data de hoje
por conta do Covid-l9, mas
às suas funções,
viaj a tranquilamente por
portanto não
lugares movimentados tipo a
procede tal
viagem que ela fezpara
Maceió. Por favor isso é uma alegação.
regalia? Porque ela não pode
trabalhar alegando ser por
I conta da Covid-19 e pode
viaiar e fi.equentar lugares
movimentados. Nós
Planaltenses estamos sendo
Iesados por uma pessoa que
não exerce sua função collt o
benefício de atestado e viaja
tranquilamente quando se
deveria ficar em casa pois
seu atestado e qlle ela não
tenha contato com outras
pessoas devido a Covid-19.
Confiamos que vocês irão
investigar e apurar os fatos.
E fazer com que ela r:umpra
o dever dela.

Fone: 18 3695.9500
Av. Carlos Gomes,971 - Centro
CEP: 15260-000 - Planalto-SP
www.planalto.sp.gov.br - prefeitura@planalto.sp.gov.br
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Este relatório tem o objetivo de explanar as demandas e as soluções apresentadas pela
administração pública, conforme Lei Municipaln' 02512021, de 13 de maio de 2021.

Observa-se que o total de demanda neste exercício de 2021", teve um total de 08
demandas, sendo 01 destinadapara o setor de saúde, 02 ao setor de conselho tutelar, 0L ao
setor de esportes, 0L ao setor veterinário, 01 ao setor de Recursos Humanos e 02 ao setor da
Casa da Agricultura.

O serviço de

ouvidoria desta municipalidade atende online

no

site
www.planalto.sp.gov.br, e email: ouvidoria@nlanalto.sp.sov.br, fisicamente no endereço:
Avenida Rio Branco, no 1.100, de segunda a sexta-feira, das 07:00 as l1:00 horas e das
13:00 as 17:00 horas e também pelo telefone: 18 997348255, coletando manifestações,
reclamações, denúncias, sugestões e elogios para que sejam prestados serviços dos agentes
públicos, ou que haja fiscalização em beneficios da população em geral.

Planalto-SP, 31 de dezembro de 2021.
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rÂNIa DIAS MAGALHÃES
Ouvidora Municipal
Portaria
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