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ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

o presidente da ALMG Mauri Torres instalou a Ouvidoria e deu posse ao deputado
Roberto Carvalho como ouvidor geral. ao lado do governador Aécio Neves. do
procurador Antônio Sérgio Tonet. representando o Ministério Público. e do presidente
do Tribunal de Justiça. Gudesteu Biber Sampaio.

Duvidaria já se consolidou
como defensora do cidadão

Desde junho de 2003, a população mineira dispõe na
Assembléia Legislativa de um canal para se fazer ouvir e
conseguir que suas reivindicações sejam encaminhadas. Trata-
se da Ouvidoria Parlamentar, criada pela Resolução 5.20712002,
que, com pouco mais de um ano de funcionamento, já atende
à média de 20 pessoas por dia e consegue dar andamento a
praticamente todas as solicitações que lhe são feitas.

Para o Ouvidor Geral, deputado Roberto Carvalho, a
iniciativa da Assembléia mineirajá está consolidada. "Mais do
que resultados imediatos, o fundamental foi a novidade .que a
Ouvidoria representou para o cenário público mineiro, ao fixar
um canal aberto de participação para todos. É com esses
instrumentos de cidadania que vamos transformar ~inas e o
Brasil", afirmou.

Criada juntamente com a Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar e instalada em junho de 2003, a Ouvidoria
Parlamentar tem como atribuições oficiais "receber, examinar
e encaminhar aos órgãos competentes as reclamações ou
representações de pessoa física ou jurídica referentes a
membros da Assembléia; propor medidas necessárias à
regularidade dos trabalhos legislativos e administrativos e ao
aperfeiçoamento da organização da Assembléia". Na prática,
seu trabalho tem ido muito além dessa previsão formal e ela
tem funcionado como verdadeiro ombudsman do cidadão.

Em recente seminário realizado na Assembléia, a criação
IOuvidoria Parlamentar, ao lado da Comissão de Participação
)pular, foi considerada pela Câmara dos Deputados um "ato
stórico do Pgrl.amento mineiro, capaz não só de superar o
lismo entre a sociedade e seus representantes, como de dar
ansparência ao processo legislativo".



Ouvidos para ouvir.
Método para encaminhar

Diariamente, o funcionário da Assembléia Luiz de Jesus e seus dois
estagiários abrem os e-mails e as cartas, lêem os faxes e preparam seus
ouvidos para ouvir as queixas, perguntas e sugestões dos cidadãos e
entidades que procuram a Ouvidoria Parlamentar. Na média, são vinte por
dia. Cada manifestação do cidadão é transformada em um "procedimento"
e, após analisada, é encaminhada ao setor próprio da Assembléia ou sua
solução é buscada. Nenhum cidadão fica sem resposta.

Em muitos casos, a Ouvidoria não tem competência legal ou estrutura
para resolver a demanda, mas nenhuma fica sem encaminhamento, ainda
que seja apenas uma orientação ao requerente.

Vejam alguns exemplos:
Procedimento 00010/06/2004
Assunto: O reclamante l...]vem, através
de carta, solicitar à comissão de Direi-
tos Humanos que averigúe abuso de au-
tOlidade por um policial civil, em urna ci-
dade do interior. Segundo o denuncian-
te, o policial o forçou a confessar um
crime que não cometeu.
Encaminhamento: o assunto foi enca-
minhado à Comissão de Direitos Huma-
nos da ALMG, para providências.

Procedimento 00012/06/2004
Assunto: a reclamante l...]solicita, atra-
vés de e-mail, que a Comissão de Saú-
de averigúe o funcionamento do Ipsemg
Regional de Poços de Caldas. Segundo
a reclamante, são efetuadas apenas 15
consultas por dia, há somente três mé-
dicos conveniados e não há ginecolo-
gista nem ortopedista disponíveis.
Encaminhamento: como esta foi apenas
urna das muitas reclamações contra o
Ipsemg, em várias cidades, o Ouvidor
Geral decidiu reunir todos os casos para
cobrar uma posição oficial do Governo
do Estado. Foi, ainda, realizada audiên-
cia pública da Comissão de Saúde para
examinar o assunto.

Procedimento 00034/06/2004
Assunto: A cidadã l...]vem, através de
e-mail, solicitar às Comissões de Direi-
tos Humanos e Meio Ambiente que
averigúe o possível descumprimento do
acordo firmado entre a Comissão dos
Atingidos pela Construção da Barragem
de lrapé, no Vale do Jequitinhonha, e a
Cemig, com a participação do Ministé-
rio Público.
Encaminhamento: o assunto foi enca-
minhado às duas comissões, para as
providências devidas.

Procedimento 00042/06/2004
Assunto: O cidadão [... ] vem denun-
ciar, por telefone, que o prefeito de
sua cidade estaria executando uma
obra sem licitação e que todas as obras
que faz são dadas sempre à mesma
empresa.
Encaminhamento: O denunciante foi
orientado a levar a denúncia à Câmara
Municipal de sua cidade e a tentar ob-
ter provas concretas, para que a Ouvi-
doria pudesse encaminhar o assunto à
Promotoria Especializada em Crimes de
Prefeitos.

Procedimento 00067/06/2004
Assunto: O cidadão [...] vem sugerir, por
telefone, que a Assembléia estude a
possibilidade de criar um cadastro das
instituições filantrópicas legalmente ha-
bilitadas a receber doações, para evitar
o desvio de verbas.
Encaminhamento: a sugestão está em
fase de análise pela Ouvidoria.

Procedimento 00068/07/2004
Assunto: Denúncia anônima sobre cons-
trução de aterro sanitário no bairro Nos-
sa Senhora de Fátima, em Sabanl. Se-
gundo o denunciante, o "lixão" esta-
ria sendo construído a apenas 800
metros da zona urbana, quando a lei
exige o mínimo de 8 quilômetros.
Encaminhamento: o denunciante foi
orientado a procurar o CREA e a
Defensoria Pública para obter mais in-
formações sobre a obra, inclusive so-
bre a realização ou não de licitação. O
assunto foi enviado também ao
Ouvidor Geral, para investigação mais
aprofundada.
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Saúde pública lidera as queixas

o deputado
Roberto Carvalho
(foto) disse que "a
Ouvidoria será
instrumento de
cidadania para
transformar o País",
ao ser empossado
em solenidade
durante a qual o
governador Aécio
Neves também
discursou (foto
abaixo)

.•. Ipsemg

.•. Votação no plenário

.•. Pesquisas sobre leis

.•. Reclamações contra a Secretaria da Fazenda

.•. Denúncia sobre rádio pirata em cidades do
interior

.•. Telefone do Procon

.•. Localização de pessoas desaparecidas

.•. Informação sobre Lei de Incentivo à Cultura

.•. Proposta de mudança na Lei do Sistema
Carcerário

.•. Informações sobre concursos públicos

.•. Reclamação sobre taxa de incêndio para pessoa
física

.•. Reclamações contra prefeitos

.•. Reclamações contra promotores de justiça do
interior

Cidadania
O telefone 0800 31 0888 tem sido o principal

meio de contato da população com a Ouvidoria Parla-
mentar. Grande parte das ligações é para obter infonna-
ções sobre questões de interesse público. Vejam alguns
dos assuntos que mais apareceram no segundo semes-
tre de 2004:

-~-::

AMENTAR

O cidadão de Belo Horizonte é o que mais
comparece, mas as demandas têm surgido de
todas as regiões do Estado. Até novembro de
2004, a Ouvidoria já havia registrado pelo me-
nos urna solicitação de cidadãos dos seguin-
tes municípios mineiros:
São Gonçalo do Sapucaí, Sabará, Juiz de Fora,
Muriaé, Passos, Paraisópolis, Pouso Alegre,
Itaúna, Ituiutaba, Lavras, Ribeirão das Neves,
Congonhal, Uberaba, Igarapé, Congonhas,
Santa Cruz do Escalvado, Urucânia, Oliveira,
Santa Luzia, Dionísio, Governador Valadares,
Bocaiúva, Teófilo Otoni, Uberlândia, Itabira,
Andradas, Visconde do Rio Branco. Foram
registradas, ainda, manifestações do Rio de Ja-
neiro, de São Paulo, de Mogi das Cruzes (SP)
e de Perdizes (SP).

Origemo mau atendimento por parte do sistema
público de saúde, particularmente da Rede
do Ipsemg, foi o campeão de reclamações
dos cidadãos mineiros junto à Ouvidoria
Parlamentar, desde sua instalação. Mas não
foi o único tema a merecer a preocupação de
cidadãos e entidades que recorreram a ela.

Problemas com concursos públicos
realizados pelo Estado, denúncias de
racismo e abuso de poder em escolas,
demora na liberação de verbas retidas pelo
governo estadual, reclamações contra o mau
estado das estradas mineiras e o temor de
instalação de lixões em área urbana também
freqUentaram os balcões, telefones e e-mails
da Ouvidoria, ao lado de questões pessoais.

"Mesmo quando não é possível resolver
ou o assunto não se enquadra em nossas
obrigações, nós jamais deixamos de dar
algum encaminhamento ou orientação a
quem nos procura", infornla o servidor Luiz
de Jesus, responsável pela coordenação
executiva dos trabalhos. A Ouvidoria
Parlamentar já se filiou ao Conselho Nacional
e à Associação Brasileira de Ouvidores e tem
participado de eventos e seminários destina-
dos a aperfeiçoar seu trabalho, para oferecer
melhor serviço aos cidadãos mineiros.



Como se
fazer ouvir
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ASSEMBLÉIA DE MINAS

o Poder do Cidadão

Qualquer cidadão ou
entidade formalmente
registrada pode
apresentar à Ouvidoria
suas solicitações, queixas,
sugestões ou denúncias,
pessoalmente, por
telefone, por e-mail, carta
ou fax. O atendimento é
feito de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas.

Endereço:

rua Dias Adorno, 300, em
Belo Horizonte
(próximo ao Palácio da
Inconfidência, prédio
principal da Assembléia)

Disque Ouvidoria :

0800310888
(ligação gratuita)

Telefone:
3290.7828

Site:
www.almg.gov.br/
ouvidoria

e-mail:
ouvidoria@almg.gov.br
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