Protocolo: OUV_20_164757
Situação

Finalizado

Data/Hora da Solicitação

09/12/2021 - 16:47:55

Solicitante

Anônimo

Assunto

OUVIDORIA GERAL - RECLAMAÇÃO

Tipo

Reclamação

Secretaria

Prefeitura Municipal de Avanhandava

MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Tipo

Mensagem

Solicitação
Anônimo diz:
Olá, Gostaria de fazer uma reclamação da vila industrial. Sou moradora do
bairro e há tempos esse bairro é esquecido muito lixo e poluição acumulada
nas beiras de ruas ou fins de ruas seja nas proximidades da pontinha e desde
ai então. Moro na ultima rua da vila industrial onde se encontra as casas
viradas para o pasto e algumas casas e/ou quase todas são sem muros sendo
muitas feitas cercas e assim o mato muito grande e muito acumulo de lixos e
coisas nojentas jogadas estou lidado com animais dentro de casa que estao
vindo desse desastre quando chove o cheiro fica insuportavel e estao vindo
de lá ratos já sao dois que encontro em minha casa, insetos transmissores de
chagas também sabe-se lá mais oque irei encontrar em casa... Temo por
escorpioes, dengue e varios outros fatores que ameaçãm minha saude e da
minha familia! Se poderem e estiver no alcance de voces por favor podem
tomar uma atitude em relação a isso ??? irei mandar fotos para que vejam o
estado que se encontra aqui ! Desde ja agradeço pela atenção e aguardo
retorno de voces em breve. Por favor !!!
Enviado em: 09/12/2021 - 16:47:55

Tipo

Resposta Definitiva

Protocolo: OUV_20_164757

Mensagem

Guilherme Stuani diz:
Bom dia.
Por se tratar de uma Área de Preservação Permanente (APP) a sua denúncia
foi encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente, a qual fez vistoria no local e
constatou a inexistência de árvores que necessitam de autorização para
serem cortadas. Ao retornar essa informação ao departamento de ouvidoria,
foi solicitado ao setor de vigilância sanitária e setor de limpeza pública para
que fosse realizado a limpeza do local.
O ofício citado anteriomente emitido pela Secretaria de Meio Ambiente
segue anexo a esta mensagem.
Sem mais
At.
Guilherme Stuani
Reponsável Ouvidoria.
Respondido em: 28/01/2022 - 10:08:26

Protocolo: OUV_19_000415
Situação

Finalizado

Data/Hora da Solicitação

04/12/2021 - 00:04:15

Solicitante

Anônimo

Assunto

OUVIDORIA GERAL - DENÚNCIA

Tipo

Denúncia

Secretaria

Secretaria de Meio Ambiente

MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Tipo

Mensagem

Solicitação
Anônimo diz:
Moradora da casa 203 da Rua Satilio José da Rocha, 203 solta cachorros na
rua durante o dia. Os mesmos ficam soltos rasgando lixos e avançando em
pessoas....peço q tomem providências, ah está surgindo MTS escorpioes tem
por causa de entulhos na rua ...
Enviado em: 04/12/2021 - 00:04:15

Tipo

Resposta Definitiva

Protocolo: OUV_19_000415

Mensagem

Guilherme Stuani diz:
Boa tarde.
A solicitação foi enviada ao setor de Vigilância Sanitária e obtivemos a
resposta que se encontra anexa a esta mensagem.
Sem mais
At.
Respondido em: 09/12/2021 - 12:19:26

Protocolo: OUV_18_000011
Situação

Finalizado

Data/Hora da Solicitação

04/12/2021 - 00:00:11

Solicitante

Anônimo

Assunto

OUVIDORIA GERAL - INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo

Solicitação

Secretaria

GABINETE PREFEITO

MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Tipo

Solicitação

Mensagem

Anônimo diz:
Quero saber se nesta cidade existe Conseg? 18 991146242
Enviado em: 04/12/2021 - 00:00:11

Tipo

Resposta Definitiva

Mensagem

Guilherme Stuani diz:
Boa tarde.
Seu questionamento foi encaminhado ao setor competente e obtivemos a
resposta que se encontra em anexo.
At.
Guilherme Stuani
Resp. Ouvidoria
Respondido em: 14/12/2021 - 14:24:54

Protocolo: OUV_17_224709

Protocolo: OUV_17_224709
Situação

Finalizado

Data/Hora da Solicitação

23/11/2021 - 22:47:09

Solicitante

Anônimo

Assunto

OUVIDORIA GERAL - SERVIÇO/PROVIDÊNCIAS

Tipo

Solicitação

Secretaria

Prefeitura Municipal de Avanhandava

MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Tipo

Mensagem

Solicitação
Anônimo diz:
Boa tarde, gostaria de saber como vai ficar a respeito do transporte para os
estudantes de Araçatuba? Estou no final do meu curso e perdendo aula e
estágio pois não tem transporte, para o pessoal de Penápolis volto, por que a
gente que faz em Birigui e Araçatuba não temos o mesmo direitos? Liga na
secretaria da educação manda junta nossa turma e ir atrás do Flávio, vai
atrás deste Flávio nem resposta temos, injusto deixarem nós como
estudantes na mão ainda mais neste momento, iria me forma este ano já não
vou poder pois como vou me forma? Muito decepcionada, espero logo ter um
retorno
Enviado em: 23/11/2021 - 22:47:09

Tipo

Resposta Definitiva

Mensagem

Guilherme Stuani diz:
Bom dia.
Seu questionamento foi encaminhado à Secretaria de Educação e recebemos
a seguinte resposta que consta em anexo.
A Prefeitura de Avanhandava agradece o seu contato e se coloca a
disposição para sanar qualquer dúvida através dos nossos meios de
comunicação.
At.
Guilherme Stuani
Resp. Ouvidoria
Respondido em: 06/12/2021 - 11:43:17

Protocolo: OUV_15_093119
Situação

Finalizado

Data/Hora da Solicitação

14/09/2021 - 09:31:18

Protocolo: OUV_15_093119
Solicitante

Anônimo

Assunto

OUVIDORIA GERAL - DENÚNCIA

Tipo

Denúncia

Secretaria

Secretaria de Saúde

MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Tipo

Mensagem

Solicitação
Anônimo diz:
Venho por meio desta, realizar denúncia contra o médico Dr. PAULO
HOMERO DA COSTA NANNI, que realiza atendimentos no Centro de
Saúde. O citado médico está impedido de exercer função pública devido
Improbidade administrativa e enriquecimento ilícito, não pode contratar
com o poder público até o período de 30/11/2028. As informações podem
ser obtidas no Cadastro Nacional de Improbidade Administrativa. Caso o
citado médico realize atendimentos no serviço público o caso será
encaminhado ao Ministério Público.
Enviado em: 14/09/2021 - 09:31:18

Tipo

Resposta Definitiva

Mensagem

Guilherme Stuani diz:
Bom dia. Segue anexo a resposta da referida denúncia.
Respondido em: 23/09/2021 - 09:07:32

Protocolo: OUV_14_095838
Situação

Finalizado

Data/Hora da Solicitação

04/09/2021 - 09:58:38

Solicitante

Anônimo

Assunto

OUVIDORIA GERAL - DENÚNCIA

Tipo

Denúncia

Secretaria

COMPRAS

MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Tipo

Solicitação

Protocolo: OUV_14_095838

Mensagem

Anônimo diz:
Tem funcionária e vereadora que beneficia alguns comércios e pede propina
para os comerciantes
Enviado em: 04/09/2021 - 09:58:38

Tipo

Resposta Definitiva

Mensagem

Guilherme Stuani diz:
Boa tarde.
Segue resposta anexa a esta mensagem.
Respondido em: 09/09/2021 - 15:46:46

Protocolo: OUV_13_213223
Situação

Finalizado

Data/Hora da Solicitação

29/06/2021 - 21:32:14

Solicitante

GREGORI FIORINI PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E ARTÍSTICAS LTDA
(GREGORI FIORINI PRODUCTION)

Assunto

OUVIDORIA GERAL - SUGESTÃO

Tipo

Solicitação

Secretaria

Prefeitura Municipal de Avanhandava

MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Tipo

Solicitação

Protocolo: OUV_13_213223

Mensagem

GREGORI FIORINI PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E ARTÍSTICAS LTDA
(GREGORI FIORINI PRODUCTION) diz:
Boa noite! Tudo bem com vocês? Minha produtora audiovisual está préproduzindo 1 projeto de Websérie de turismo para incentivar e valorizar
viagens pelo interior do Brasil, divulgando atrações que o grande público não
conhece. Nos tempos de pós-pandemia - em que precisamos fomentar as
micro economias e fortalecer o comércio - criei a "Websérie - Cidades do
Brasil" para convidar os brasileiros a conhecer o Brasil e aquecer o setor de
turismo. Ofertamos 20 cotas para custear a websérie e concretizar o projeto.
Se gostarem da ideia, solicito apoio da prefeitura! Convidamos vocês
assistirem ao vídeo: https://cutt.ly/SbU5sH4 ...E conhecer mais detalhes do
plano de negócios: https://cutt.ly/SbU5pl9 Agradeço antecipadamente a
atenção. Abraços e saúde para nós! Atenciosamente, Gregori Fiorini (85)
3121-8310 - Gregori Fiorini Produções Audiovisuais e Artísticas LTDA
CNPJ: 41.789.816/0001-23 - Sinopse: "A primeira temporada da websérie
visitará 20 cidades brasileiras mostrando pontos turísticos de cada região e
explorando características únicas daquele lugar, comidas, pessoas, natureza
e suas histórias, contada pelos moradores. O slogan "janela de todos os
Brasis" é alusão ao isolamento social que nos fez consumir mais conteúdo
dentro de casa, o projeto "abre a janela" para enxergar um Brasil
desconhecido. O objetivo é fomentar o turismo regional".
Enviado em: 29/06/2021 - 21:32:14

Tipo

Mensagem

Resposta Definitiva
Guilherme Stuani diz:
Boa tarde.
A Prefetura agradece o convite e parabeniza pelo trabalho, porém não temos
interesse em tal projeto.
Desde já agradecemos.
Respondido em: 09/09/2021 - 15:53:37

Protocolo: OUV_12_143938
Situação

Finalizado

Data/Hora da Solicitação

19/05/2021 - 14:39:37

Solicitante

Anônimo

Assunto

OUVIDORIA GERAL - INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo

Dúvida

Secretaria

OBRAS / ENGENHARIA

MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Protocolo: OUV_12_143938

Tipo

Solicitação

Mensagem

Anônimo diz:
Gostaria de saber a respeito do concurso de 2019 se vai ser chamados para o
cargo de engenharia civil
Enviado em: 19/05/2021 - 14:39:37

Tipo

Mensagem

Resposta Definitiva
Guilherme Stuani diz:
Boa tarde. Conforme solicitado, segue anexo a resposta do setor
competente.
At.
Guilherme Stuani
Respondido em: 20/05/2021 - 16:25:06

Protocolo: OUV_11_153801
Situação

Finalizado

Data/Hora da Solicitação

15/03/2021 - 15:38:01

Solicitante

Anônimo

Assunto

OUVIDORIA GERAL - DENÚNCIA

Tipo

Denúncia

Secretaria

Secretaria de Saúde

MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Tipo

Mensagem

Solicitação
Anônimo diz:
Gostaria saber pq a escola particular girassol, está atendendo alunos já que o
decreto fala q tem que fechar. A secretaria fechou a pública e não fechou a
escola dela pq será?. O rapaz fiscaliza o comércio e pq não fiscaliza a escola
estranho.
Enviado em: 15/03/2021 - 15:38:01

Tipo

Resposta Definitiva

Protocolo: OUV_11_153801

Mensagem

Guilherme Stuani diz:
Boa tarde, sua denúncia foi encaminhada ao setor jurídico da Prefeitura
Municipal e obteve a seguinte resposta:
"Aplica-se no caso o artigo 5º, do Decreto Estadual 65.563, de 11/03/2021 e
Decreto Municipal 3.964, de 15/03/2021"
Respondido em: 17/03/2021 - 14:52:55

Protocolo: OUV_10_235024
Situação

Finalizado

Data/Hora da Solicitação

14/03/2021 - 23:50:24

Solicitante

Anônimo

Assunto

OUVIDORIA GERAL - DENÚNCIA

Tipo

Denúncia

Secretaria

JURÍDICO

MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Tipo

Solicitação

Mensagem

Anônimo diz:
A loja fashion mania está com as portas semi abertas em descumprimento
com o decreto municipal e estadual a ser respeitado do dia 15/03 a 30/03.
Enviado em: 14/03/2021 - 23:50:24

Tipo

Mensagem

Resposta Definitiva
Guilherme Stuani diz:
Bom dia.
Sua denúncia foi encaminhada ao setor jurídico da Prefeitura Municipal e
obteve a seguinte resposta:
"A denúncia será encaminhada à Vigilância Sanitária para averiguação e
providências."
Sem mais, a Prefeitura agradece a sua colaboração.
Respondido em: 15/03/2021 - 10:00:08

Protocolo: OUV_9_233438

Protocolo: OUV_9_233438
Situação

Finalizado

Data/Hora da Solicitação

14/03/2021 - 23:34:38

Solicitante

Anônimo

Assunto

OUVIDORIA GERAL - DENÚNCIA

Tipo

Denúncia

Secretaria

JURÍDICO

MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Tipo

Solicitação

Mensagem

Anônimo diz:
A única loja de cosméticos de Avanhandava está atendendo com a portas
abertas (escancaradas) descumprimento o decreto municipal e estadual.
Enviado em: 14/03/2021 - 23:34:38

Tipo

Resposta Definitiva

Mensagem

Guilherme Stuani diz:
Boa tarde, sua denúncia foi encaminhada ao setor jurídico da Prefeitura
Municipal e obteve a seguinte resposta:
"Sua denúncia será encaminhada à Vigilância Sanitária para averiguação."
Respondido em: 17/03/2021 - 14:48:49

Protocolo: OUV_8_162643
Situação

Finalizado

Data/Hora da Solicitação

12/03/2021 - 16:26:43

Solicitante

Anônimo

Assunto

OUVIDORIA GERAL - DENÚNCIA

Tipo

Denúncia

Secretaria

Prefeitura Municipal de Avanhandava

MENSAGENS DE INTERAÇÃO

Tipo

Solicitação

Protocolo: OUV_8_162643

Mensagem

Anônimo diz:
O Governo determinou a suspensão das atividades do comércio de todo o
estado de SP , mesmo assim, amanhã a Noroeste Calçados vai funcionar a
portas fechadas (AMANHÃ, 13/03/2021, ATÉ AS 14H) colocando em risco a
vida dos funcionários. Obrigam inclusive colaboradores de outras cidades da
região a irem trabalhar na unidade de Avanhandava. Espero que os senhores
possam impedir isso de acontecer, porque apesar de entender o momento
dificil para os empresários de todo o país, temos que concordar que nesse
momento não há valor maior do que a vida, e sua preservação é essencial
através do isolamento imposto a todos nós. Obrigado.
Enviado em: 12/03/2021 - 16:26:43

Tipo

Mensagem

Resposta Definitiva
Guilherme Stuani diz:
As restrições ao funcionamento do comércio estão previstas no Decreto
Estadual nº 65.563, de 11 de março de 2021 que prevê a proibição de
atendimento presencial ao público, permitindo os serviços de entrega
"delivery" e "drive thru".
Respondido em: 15/03/2021 - 09:48:17

Relatório Geral
Protocolos por situação
Situação

Protocolos

Finalizado

13

TOTAL

13

Protocolos por secretaria
Secretaria

Protocolos

Prefeitura Municipal de Avanhandava

5

COMPRAS

1

Secretaria de Saúde

2

Secretaria de Meio Ambiente

1

JURÍDICO

2

GABINETE PREFEITO

1

OBRAS / ENGENHARIA

1

Secretaria
TOTAL

Protocolos
13

Protocolos por tipo
Tipo

Protocolos

Denúncia

7

Dúvida

1

Reclamação

1

Solicitação

4

TOTAL

13

Protocolos por assunto
Assunto

Protocolos

OUVIDORIA GERAL - DENÚNCIA

7

OUVIDORIA GERAL - INFORMAÇÕES GERAIS

2

OUVIDORIA GERAL - RECLAMAÇÃO

1

OUVIDORIA GERAL - SERVIÇO/PROVIDÊNCIAS

2

OUVIDORIA GERAL - SUGESTÃO

1

TOTAL

13

