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Ouvidoria Câmara Municipal do Paudalho
A Ouvidoria é um órgão da Câmara Municipal do Paudalho que tem como
objetivo estabelecer um canal de interlocução com a sociedade. Por meio
dela, os cidadãos podem prestar informações e fazer solicitações,
reclamações, sugestões, críticas e elogios.
Compete à Ouvidoria receber e encaminhar essas manifestações, dar
publicidade aos seus canais de atendimento e orientar todo o processo de
participação social. O órgão pode, além disso, auxiliar a Câmara a tomar
medidas que regularizem seus trabalhos ou que venham a sanar as
violações, ilegalidades ou abusos constatados.
O órgão deve responder aos cidadãos e instituições interessadas, dando
conta das providências tomadas.

Qual a função da Câmara?
A câmara municipal, câmara de vereadores, ou câmara legislativa é o
órgão legislativo da administração dos municípios, configurando-se como
a assembleia de representantes dos cidadãos ali residentes.
A atividade legislativa das Câmaras é delimitada pela Constituição, que
determina que “compete aos Municípios legislar sobre assuntos de
interesse local” e “suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber” (CF, art.30, I e II). O processo pelo qual as normas jurídicas
municipais são feitas, o processo legislativo municipal, é determinado pelo
Regimento Interno das Câmaras. Também é assegurada a “iniciativa
popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade
ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento
do eleitorado.

As obrigações constitucionais da Câmara são:
– Promulgar a Lei Orgânica do seu Município, votada em dois turnos, com
o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos seus
membros (CF, art. 29, caput). As Leis Orgânicas dos Municípios foram
redigidas, discutidas e votadas não muito depois da promulgação da
Constituição de 1988 pela Assembleia Constituinte.

– Organizar as funções legislativas e de fiscalização (CF, art. 19, IX);
– Cooperar com as associações representativas no planejamento
municipal (CF, art. 19, XII);
– Nomear logradouros, elaborar leis ordinárias ou apreciar aquelas cuja
iniciativa é prerrogativa do Executivo;
– Fixar, por lei de sua iniciativa, os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito
e dos Secretários Municipais, que não podem exceder o subsídio mensal,
em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 37, XI);
devem ser fixados em parcela única, sendo vedado o acréscimo de
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação
ou outra espécie remuneratória (CF, art.39 §4º) e sem dar tratamento
desigual a pessoas em situações equivalentes (CF, art. 150, II).

O que é a Lei da Ouvidoria?
A importância de as Organizações Públicas brasileiras terem um setor de
Ouvidoria estruturado e apto a receber as demandas dos cidadãos.
Modernizar e otimizar a gestão municipal é uma das principais
preocupações do governo federal, que culminou com a aprovação da Lei
de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011).
Transparência das informações, facilidade do acesso a elas e simplificação
da comunicação entre entidades públicas e cidadão foram alguns dos
impactos trazidos por esta Lei e outros decretos e portarias aprovadas
posteriormente. Mas um dos pilares desta modernização, a ouvidoria,
apenas foi regulamentada e tornou-se obrigatória em junho de 2017.

O que é a Lei da Ouvidoria?
A Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, também chamada de Lei de
Proteção e Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, é um dos principais
complementos à Lei de Acesso à informação. Seu objetivo é estabelecer
“normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do

usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela
administração pública”. Ou seja, oficializa a relação entre usuários e o
serviço público, análoga à de prestação de serviço particular, e dispõe as
regras desta relação.

O que diz esta Lei?
O objetivo de uma ouvidoria é, conforme dito nos Artigos 9º e 10º,
garantir os direitos dos usuários (cidadãos) ao possibilitar um canal para
manifestações perante a administração pública acerca da prestação de
serviços públicos. Este canal será responsável por receber a manifestação,
com identificação do requerente, e encaminhar internamente conforme a
necessidade. Dois pontos importantes da Lei da Ouvidoria são: Art. 14. II
– elaborar, anualmente, relatório de gestão, que deverá consolidar as
informações mencionadas no inciso I, e, com base nelas, apontar falhas e
sugerir melhorias na prestação de serviços públicos. Art. 16. A ouvidoria
encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observado o prazo
de trinta dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual
período. Estes dois itens demonstram a necessidade de um sistema com
georreferenciamento das demandas em tempo real, altamente eficiente
de tramitação de informações e que permita o acompanhamento da
manifestação da ouvidoria de forma automática e simplificada.

Prazo para adequação
Prefeituras municipais de pequeno porte têm até dois anos, a partir da
data de aprovação da lei, para implantar e/ou adequar o sistema de
ouvidoria e tê-lo rodando de forma eficiente. Realisticamente, este prazo
é bem menor, devido às necessidades de implantação e adequação do
sistema de gestão municipal. Caso não exista uma ouvidoria ou sistema
semelhante de comunicação entre serviço público e usuário, é possível
que o município já tenha recebido um Termo de Ajuste de Conduta (TAC)
do Ministério Público. Esta seria mais uma razão para priorizar a
implantação de uma ouvidoria.

História de Paudalho
A cidade de Paudalho é bem marcada pela história, e suas terras
começaram a ser exploradas em fins do século XVI, com o corte do paubrasil em suas florestas. O nome da cidade de Paudalho surge da
derivação de uma grande árvore secular que exalava cheiro
completamente semelhante ao do alho que existia na margem direita do
Rio Capibaribe, extremo oeste da Cidade, num lugar antes chamado de
Itaíba, atualmente onde fica localizada a Ponte de Itaíba, centro da cidade.

A ocupação organizada das terras iniciou com um aldeamento indígena
promovido pelos padres franciscanos: aldeia de Miritiba (corruptela do
tupi mbiri-tyba, que, no dizer de Teodoro Sampaio, significa juncal). Esta
aldeia localizava-se nos extremos de Goiana, Igarassu e Tracunhaém, do
lado esquerdo do Rio Capibaribe. Nesta aldeia nasceu o índio Poti,
batizado Felipe Camarão, herói da luta contra a ocupação holandesa.
Posteriormente a região cresceu sob o impulso do cultivo da cana-deaçúcar e diversos engenhos estabeleceram-se na região. O primeiro
registro é do Engenho Mussurepe, instalado por volta de 1630. Na
primitiva aldeia indígena estabeleceu-se o Engenho Aldeia, de propriedade
de Bartolomeu de Holanda Cavalcanti em 1660.
O povoado de Paudalho surgiu no entorno do engenho Paudalho, de
propriedade do português Joaquim Domingos Teles.

Turismo
Paudalho é um grande centro de romaria do Nordeste, cujo acesso é
facilitado por situar-se à margem da rodovia BR-408, que liga o município
à cidade do Recife, capital do Estado.
Os romeiros vêm entre setembro e janeiro ao Engenho Ramos, onde está
a capela de Nossa Senhora da Luz, cumprir promessas a São Severino dos
Ramos. Anexa à capela está a sala dos ex-votos, onde os fiéis depositam
peças diversas, em agradecimento a graças alcançadas.
Outro ponto de interesse são as ruínas do Mosteiro de São Francisco, onde
vários religiosos se refugiaram quando da ocupação holandesa em
Pernambuco. Diversos prédios de interesse histórico são abertos à
visitação: como antigos engenhos; a Ponte de Itaíba, do século XIX,
inaugurada pelo Imperador Dom Pedro II; o Bosque de Pau-Brasil; a
fábrica de beneficiamento do sal, instalada em prédio do século XVIII; a
estação ferroviária (1891); os antigos casarões do início deste século, com
detalhes ou fachada em azulejos portugueses; a casa de farinha do
Engenho Açougue Velho; o açude zumbi.
A festa de São Sebastião, é a mais movimentada festa popular religiosa,
porém o padroeiro da Cidade é o Divino Espírito Santo, com sua matriz
localizada próxima à Prefeitura Municipal. Durante o Carnaval, a cidade
conta com grupos de maracatu rural, bumba-meu-boi, urso e caboclinhos.

