
Relatório Bimestral das Atividades da Ouvidoria - Novembro/Dezembro/2021

DATA DEMANDA
CLASSIFICAÇÃO 

DA DEMANDA ENCAMINHAMENTO
RESPOSTA

CONTEXTUALIZADA

01/11/2021 Cumprimento da legislação pelas agências bancárias do Banco do Brasil
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Não consta nenhuma revogação expressa da Lei nº 10.200/2011, sendo, portanto vigente Sim

01/11/2021 Gostaria de saber se a câmara estará funcionando hoje normalmente
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Informação No dia 01/11/2021 é ponto facultativo em virtude do dia do servidor Sim

03/11/2021 Sou o próximo a possivelmente ser convocado para o cargo de Coordenador do Processo Legislativo
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRREH Nos termos do item 13.4 do Edital nº 01/2017 Sim

03/11/2021
Estou com 3 pedidos de esclarecimento referente a licitação 45/2021,  sobre coleta de resíduos 

sólidos e recicláveis
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Informação
Consoante subitem 19.2 do Edital, a pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos e decidirá 

sobre as impugnações no prazo de até 2 dias úteis anteriores à data da abertura da sessão Sim

03/11/2021 Quantas vagas NÃO ocupadas existem atualmente para o cargo de Técnico Legislativo II Concurso DIRREH Há 11 vagas disponíveis para o cargo de Técnico Legislativo II Sim

03/11/2021
Abandono na quadra 14 carneiro 639. Me marido esteve no local no dia 02 pois eu estava trabalhando 

ao chegar se deparou com matos Competência Municipal Ouvidoria / Denúncia Competência Municipal Não

03/11/2021

Cumprimento da legislação municipal pelas agências bancárias do Banco do Brasil, localizadas neste 
município Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
A Lei nº 7.617/1998, que "Dispõe sobre o atendimento de cliente em estabelecimento bancário no 

Município Sim
03/11/2021  O canal dá TV Câmara BH está fora do ar, isso é péssimo para a democracia nesta cidade, pois priva 

os eleitores de acompanhar o trabalho dos seus representantes
Elogio e crittica Ouvidoria / Sugestão

Sabendo da importância da difusão da informação, é intenção do poder legislativo retornar com a TV 
Câmara no próximo ano de 2022. Por isso a CMBH já iniciou, os estudos para o processo licitatório de 

contratação de uma produtora de audiovisual Sim
03/11/2021  O canal dá TV Câmara BH está fora do ar, isso é péssimo para a democracia nesta cidade, pois priva 

os eleitores de acompanhar o trabalho dos seus representantes
Elogio e crittica Ouvidoria / Sugestão Demanda em duplicidade Sim

03/11/2021
 O canal dá TV Câmara BH está fora do ar, isso é péssimo para a democracia nesta cidade, pois priva 

os eleitores de acompanhar o trabalho dos seus representantes Elogio e crittica Ouvidoria / Sugestão Demanda em duplicidade Sim
04/11/2021

 Alteração do nome da avenida Sinfronio Brochado para avenida Alforriado Matias no centro do 
Barreiro

Lei / Projeto de Lei / 
Outros DIRLEG

Segue anexo contendo a Lei 8.413 de 2002, que "Retifica a denominação das vias públicas que 
especifica Sim

04/11/2021
Data prevista para a votação dos vereadores , para aprovação do passaporte sanitário na câmara de 

vereadores de BH
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Não foi localizado projeto de lei em tramitação sobre o tema indicado, no momento Sim

04/11/2021
Tem gente trabalhando na identificação da polícia civil porém não é concursado não está correto 

essas indicações Denúncia COOASS

O Posto de Identificação, instalado no Núcleo de Cidadania, é resultado de uma parceria entre a 
Câmara Municipal e o Governo de Minas Gerais, por meio da Polícia Civil (PCMG) e da Secretaria de 

Estado de Segurança Pública, podendo contar com colaboradores terceirizados e cedidos Sim

05/11/2021
Gostaria de saber se existe atendimento ao público presencial mediante pré-agendamento e com 

preenchimento do formulário, para moradores de Inhaúma/MG Competência Diversa Ouvidoria / Informação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

05/11/2021 Vexatória a perseguição ao Prefeito Kalil.Politicagem baixa,de gente desqualificada Elogio e crittica Ouvidoria / Sugestão
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

05/11/2021 Vexatória a perseguição ao Prefeito Kalil.Politicagem baixa,de gente desqualificada Elogio e crittica Ouvidoria / Sugestão Demanda em duplicidade Não

06/11/2021

Entrei em contato no dia 19 de outubro solicitando "todos os pagamentos feitos para todos os 
funcionários do Gabinete do Vereador Dr. Célio Frois, de Janeiro até a novembro". Me responderam 

com um link genérico que não me levava para onde eu queria Reclamação DIRREH
Nos termos do art. 10, da Lei 12.527/2011, o pedido de acesso a informações deve conter a 

identificação do requerente e a especificação da informação requerida Sim

09/11/2021 Projeto de Lei 81/2021 se ele já foi sancionado pelo prefeito
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
O prazo do Prefeito para sanção ou veto é de 15 dias úteis, nos termos do art. 92 da Lei Orgânica do 

Município de Belo Horizonte Sim

09/11/2021 Cópia do Projeto de Lei Catraquinha livre
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG

Projeto de Lei nº 903/2019, que "Institui a 'Catraquinha Livre' no Município de Belo Horizonte na 
utilização de transporte coletivo municipal às crianças beneficiárias do transporte gratuito asseguradas 

pela Resolução nº 4.282/2014 da ANTT, e dá outras providências Sim

09/11/2021 Contato de algum assessor do vereador nikolas ou passarem o nosso contato pra eles Contato/Vereadores Ouvidoria / Informação
Segue link com o contato do vereador Nikolas: https://www.cmbh.mg.gov.br/vereadores/nikolas-

ferreira Sim

09/11/2021 Cópia projeto de lei Catraca Livre para menores de 5 anos
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Informação Segue anexo o Projeto de Lei nº 903/2019 Sim

09/11/2021
Obter informações sobre o cargo de Técnico Legislativo II, do Quadro de Cargos de Provimento 

Efetivo Concurso DIRREH
Há 11 vagas disponíveis para o cargo de Técnico Legislativo II. Todas as nomeações poderão 

acontecer durante o período de validade do concurso Sim

10/11/2021 Solicito o envio dos telefone de contato do gabinete vereador Léo Burguês Contato/Vereadores Ouvidoria / Informação
Seguem abaixo os contatos do vereador Léo:

Telefone(s): (31) 3555-1202 / 1203   email  leoburguesdecastro@cmbh.mg.gov.br Sim

10/11/2021

Solicita-se a disponibilização mais recente e consolidada dos seguintes diplomas legais e correlatos: - 
Plano Diretor - Lei de Uso e Ocupação do Solo - Lei Orgânica Municipal - Legislações acerca de 

Zoneamento - Legislações acerca do Sistema de Transporte - Plano de Mobilidade - Plano de 
Habitação 

Lei / Projeto de Lei / 
Outros DIRLEG seguem as informações pedidas Sim

10/11/2021 Cancelamento de portabilidade para a Vivo Judiário/Procon Ouvidoria / Informação

Na unidade do PROCON-BH instalada no Núcleo de Cidadania da Câmara Municipal, o consumidor 
pode apresentar suas reclamações sobre qualquer produto ou serviço contratado e que não tenha 

sido fornecido de maneira satisfatória Sim
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11/11/2021
Solicito indicação de como encontrar no site da CMBH, este projeto de lei que a PBH encaminhou à 

Câmara  que cria o programa Auxílio Transporte
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG O PL 229/21,  foi publicado em 10/11/201 no site da Câmara Municipal Sim

11/11/2021 È possível gravar a transmissão de uma audiência publica Audiência COOINF
Todas as gravações de reuniões oficiais da CMBH estão disponíveis no Portal, para visualização e 

download, nos menus Comunicação > Vídeos de Reuniões e Comunicação > Vídeos de Solenidades Sim

11/11/2021 Estou precisando da documentação referente ao pregão eletrônico 052021
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRAFI Informo que a documentação relativa ao Pregão Eletrônico nº 05/2021 está disponibilizada no link Sim

11/11/2021 Teste da informática Diversos Ouvidoria / Solicitação Ciente Sim

11/11/2021 Gostaria de pedir a verificação das estruturas da região
Competência 

Municipal Ouvidoria / Solicitação Competência Municipal Não

12/11/2021 Solicito informações sobre o PL 189/2021
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG  https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/projeto-de-lei/189/2021 Sim

12/11/2021 Solicito informações sobre o PL 189/2021
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Demanda em duplicidade Sim

14/11/2021
Desejo saber se o vereador que viajou para Dubai usou dinheiro público para a viagem . Ele está a 

serviço da Câmara? Se ele foi passear, espero que esteja usando recursos próprios Diversos Ouvidoria / Informação Pedimos a gentileza de elaborar sua demanda Sim

14/11/2021 Qual meio é possível ter acesso aos custos mensais da câmara discriminados por vereador Diversos DIRGER
https://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/vereadores e https://www.cmbh.mg.gov.

br/transparencia/licitacoes Sim

14/11/2021
A minha obra embargada pela prefeitura, gostaria ter uma ajuda de alguém que possa me ajudar na 

liberação Diversos Ouvidoria / Solicitação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

15/11/2021 Custeando a viagem do vereador Nikolas Ferreira a Dubai Denúncia DIRGER
A CMBH não está custeando a viagem do vereador e não há informações sobre as fontes de recursos 

por ele utilizadas Sim

15/11/2021
Vereador estava nesta viagem a trabalho representando Belo Horizonte . Gostaria de saber se os 

gastos foram bancados pela Camara Municipal de BH Denúncia Ouvidoria / Solicitação
A CMBH não está custeando a viagem do vereador e não há informações sobre as fontes de recursos 

por ele utilizadas Não

15/11/2021 Sugerir um projeto de lei que atendesse em âmbito municipal os portadores de Fibromialgia
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Sobre o tema referente à "Fibromialgia" encontramos a Lei Nº 11.235, de 19 de junho de 2020 Sim

15/11/2021
Concurso público para: "AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS I" Fui convocado à participar do 

processo de admissão. Porém, não estou conseguindo fazer o login no site PBH
Competência 

Municipal Ouvidoria / Informação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

16/11/2021
Pedimos uma intervenção dos senhores por parte dos moradores que no desejo de ter o ambiente 

revitalizado recorremos com extrema urgência Diversos Ouvidoria / Denúncia Repassada aos parlamentares Sim

17/11/2021
Qual é a real data de validade desse concurso de 2017, e se há previsão de lançamento de novo 

concurso para o ano que vem Concurso DIRREH
O Concurso Público nº 01/2017, foi homologado no Diário Oficial do Município em 24/05/2018 e em 

20/06/2018 e seu prazo de validade é de 4 anos contados da homologação Sim

18/11/2021
Solicito o fornecimento do projeto de lei ou da Lei autorizando a arquidiocese a vender o potencial 

construtivo das igrejas
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
O banco de dados da Câmara Municipal de Belo Horizonte, não foram localizadas normas ou 

proposições que tratem especificamente deste tema Sim

18/11/2021
Com relação à viagem do Vereador Nikolas Ferreira, por quê custeou sua viagem com recursos 

próprios Denúncia DIRGER

Em atenção à sua manifestação, informamos que, como não houve gastos públicos e o parlamentar 
não se ausentou de seus compromissos da CMBH, a Câmara não possui informações sobre os custos 

de viagem do parlamentar Sim

18/11/2021 Preciso do respaldo oi encaminhamento da UPA Diversos Ouvidoria / Solicitação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

18/11/2021 Gostaria de saber acerca de processos seletivos e ou concurso para CMBH Concurso Ouvidoria / Informação
O ingresso de servidores na Câmara Municipal de Belo Horizonte se dá por meio de uma das 

seguintes formas: concurso, terceirizados ou através de gabinete dos vereadores Sim

18/11/2021 Quero criticar a forma de agir de um representante popular, o Vereador Nikolas Ferreira Elogio e crittica DIRGER A sua manifestação foi foi encaminhada para a Corregedoria da Câmara Municipal de Belo Horizonte Sim

18/11/2021 Qual será o novo prazo da validade do concurso público de 2017 Concurso DIRREH

o Concurso Público nº 01/2017, foi homologado em 24/05/2018 e em 20/06/2018 e seu prazo de 
validade é de 4 anos contados da homologação, nos termos do item 1.8 do edital do certame e do 
ATO DE PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL N° 

1/2017, publicado no DOM de 12/05/2020 Sim

19/11/2021
Que a Câmara permita a entrada de cidadãos já vacinados, especialmente para as reuniões das 

comissões e de plenário geral Diversos Ouvidoria / Sugestão Demanda repassada à todos parlamentares Sim

19/11/2021
Estou solicitando um relatório detalhado de gastos e logros do Vereador Nikoas Ferreira que 

acompanhou o presidente da Republica Jair Bolsonaro a Dubai Denúncia DIRGER
Informamos que, como não houve gastos públicos e o parlamentar não se ausentou de seus 

compromissos na CMBH, a Câmara não possui tal informação Sim

19/11/2021 Gostaria de solicitar cópia do projeto  referente a educação financeira nas escolas
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Segue, anexo, projeto de lei nº 157/21 Sim

22/11/2021
Gostaríamos de buscar informações se esse ano terá a cerimônia “Grande Colar do Mérito do 

Legislativo Municipal” Homenagens SUPCIN
Pela deliberação 18/2021,  não será entregue o Grande Colar do Mérito Legislativo em 2021, 

transferindo as condecorações para 2022 Sim

https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/projeto-de-lei/189/2021
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22/11/2021 Solicito contato de todos os vereadores Contato/Vereadores Ouvidoria / Informação Segue link com os contatos dos vereadores Sim

22/11/2021
O vereador Nikolas Ferreira está em férias, pois percebo que o mesmo tem aparecido na mídia 

acompanhando a comitiva do presidente Denúncia DIRGER

Em atenção à sua manifestação, informamos que, como não houve gastos públicos e o parlamentar 
não se ausentou de seus compromissos da CMBH, a Câmara não possui informações sobre os seus 

custos de viagem Sim

22/11/2021
O vereador Nikolas Ferreira está em férias, pois percebo que o mesmo tem aparecido na mídia 

acompanhando a comitiva do presidente Denúncia DIRGER Demanda em duplicidade Sim

22/11/2021
Estamos montando parceria com as empresas próximas para benefícios de funcionários juntamente 

com setores de Recursos Humanos ou gestores Diversos Ouvidoria / Informação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

22/11/2021

Fomos ao Cemitério da Paz para o velório e esperamos muito tempo na fila para fazer cumprir a 
ordem de manter somente 20 pessoas no velório. Alguns amigos dele chegaram, levantaram a corda 

que “controlava o acesso” e entraram Diversos Ouvidoria / Sugestão
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

23/11/2021 O prefeito na campanha disse abertamente que iria abrir a caixa preta da bhtrns Diversos Ouvidoria / Elogio Demanda repassada à todos parlamentares Sim

23/11/2021 Para tirar a 2 via da identidade no local terá senha
RG/Título/Seg. Des.

/CPTS COOASS
O ideal seria o senhor agendar pelo email postoidentificacao@cambh.mg.gov.br e serão enviadas 

sugestões de data para melhor atende-lo Sim

23/11/2021
Enviei um formulário de inscrição para o parlamento jovem, mas não percebi que a inscrição era da 

INSTITUIÇÃO, não do aluno Diversos ESCLEG

Recebemos com satisfação a sua manifestação de interesse em participar do Parlamento Jovem 
2022, no entanto, como pode perceber, a inscrição deve ser feita por profissional que represente a 

instituição de ensino Sim

24/11/2021
A associação portuguesa das vítimas de armas cibernéticas, a seguir denominada pela sigla 

“portugaldofuturo”, é uma associação civil, não governamental Competência Diversa Ouvidoria / Solicitação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

24/11/2021
Como que tem sido feito para poder esta fazendo parte do quadro de colaboradores da câmara 

municipal Emprego/Estágio Ouvidoria / Informação
O ingresso de servidores na Câmara Municipal de Belo Horizonte se dá por meio de uma das 

seguintes formas: concurso, terceirizados ou através de gabinete dos vereadores Sim

25/11/2021

Tenho interesse no relatório referente à visita técnica requerida pela vereadora Bella Gonçalves, 
através da Comissão de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor, realizada na 

quinta-feira (26/8), às 14h, no Abrigo Granja de Freitas
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG

A Consultoria, por não estar acompanhando fisicamente as visitas técnicas desde o início da 
pandemia, não produziu o relatório da visita objeto de sua demanda, eis que realizada em 
agosto/2021. Vale lembrar que a visita técnica é um evento externo da Câmara Municipal Sim

25/11/2021

Gostaria de fazer um elogio a telefonista Lilian. Muito atenciosa e educada. Um exemplo a ser 
seguido. Fui muito bem atendido por ela. Gostaria que chegasse a ela a minha satisfação pelo 

atendimento Elogio e crittica DIRGER
O reconhecimento sobre o serviço oferecido é o que nos impulsiona a atender o cidadão cada vez 

melhor Sim

25/11/2021 Porque não existe a venda a cartela do estacionamento rotativo Judiário/Procon Ouvidoria / Elogio
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

26/11/2021
Gostaríamos de saber como fazemos a solicitação da cópia de um projeto de arborização urbana da 

grande B.H
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
Não foram localizados projetos de lei com o tema apresentado. Caso queira entrar em contato com um 

dos gabinetes de vereadores link: https://www.cmbh.mg.gov.br/vereadores Sim

26/11/2021
Estou fazendo um trabalho para a minha escola, estou no último ano do ensino médio. Estou fazendo 

um levantamento de gastos dos gabinetes de BH e Região metropolitana Diversos DIRREH

Considerando o seu pedido de informação, em relação a salários de servidores, as informações 
poderão ser encontradas nos menus dentro do ícone "Pessoal" do seguinte link: https://www.cmbh.mg.

gov.br/transparencia-principal Sim

26/11/2021 Como eu faço para ter acesso ao salário de todos os funcionários da Câmara em todo o ano de 2021 Diversos DIRREH
Informamos que, em relação aos servidores, as informações poderão ser encontradas nos menus 

dentro do ícone "Pessoal" do seguinte link: https://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia-principal. Sim

27/11/2021 Saber se é possível criar uma lei que proíba ou restrinja bastante, o uso de fogos de artifício
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG

Encontramos a seguinte legislação: -Lei n° 9.505, de 23/01/2008, que "Dispõe sobre o controle de 
ruídos, sons e vibrações no Município"; -Decreto nº 16.529, de 29/12/2016, que "Dispõe sobre a 

Política Municipal de Controle e Fiscalização das Fontes Poluidoras Sim

29/11/2021
O bairro Céu Azul se assemelha a um feudo e nele alguns grupos agem com comportamentos 

duvidosos, sobretudo envolvendo crianças Judiário/Procon PROLEG
Câmara Municipal não possui poder para investigar delitos penais. Dessa forma, recomenda-se que os 

fatos sejam levados ao conhecimento das autoridades competentes Sim

29/11/2021 Gostaria de informações sobre como recorrer do superendividamento Judiário/Procon COOASS
Para mais informações sobre a lei, gentileza entrar em contato com o Procon (31)3555-1268 ou 3555-

1289 Sim

30/11/2021
Gostaria de saber como está a questão da legislação do município de Belo Horizonte, quanto à 

questão das antenas de cobertura para a região do Mineirão e também da Arena MRV
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG

Não encontramos nenhuma lei que trate especificamente sobre as antenas de telecomunicação na 
região do Mineirão ou da Arena MRV. Sobre o tema, encontramos a seguinte legislação: - Lei nº 8.201
/2001, que "Altera a Lei nº 7.277/97, Decreto nº 16.516/2016, Lei nº 8.201/2001, Lei nº 8.616/2003, Lei Sim

30/11/2021

José T****** C*******  exerceu mandado eletivo nessa câmara. Ele vai se aposentar e precisamos de 
uma declaração dos vínculos de mandado eletivo. Qual o procedimento par conseguirmos esse 

documento
Servidor/Funcionário 

Câmara DIRREH

A Seção de Benefícios já recebeu o contato de vossa senhoria e lhe apresentou as explicações 
iniciais sobre o assunto. Caso sejam necessários mais detalhes, pode entrar em contato com o setor 

por meio do telefone (31) 3555-1292 ou pelo e-mail secben@cmbh.mg.gov.br Sim

01/12/2021 Por que a CIPTEA não entra em vigor aqui em BH? 
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
 No tocante ao tema encontramos dois projetos: Projeto de Lei n° 168/2021, e Projeto de Lei n° 

488/2018 Sim

01/12/2021 Solicito relatório dos servidores comissionados da Câmara Diversos Ouvidoria / Solicitação
Poderão ser encontradas nos menus dentro do ícone "Pessoal" do seguinte link: https://www.cmbh.

mg.gov.br/transparencia-principal Sim

01/12/2021
A conclusão do Requerimento de Comissão 945/2021 referente a Carteira de Identificação da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
Foi a conclusão do Requerimento de Comissão 945/2021 referente a Carteira de Identificação da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista Sim

01/12/2021 Solicitar asfaltamento
Competência 

Municipal Ouvidoria / Solicitação Competência Municipal Não
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02/12/2021
Tem alguma Lei Municipal que regulariza o procedimento  de processos de Regularização Fundiária 

Urbana – REURB
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG À regularização fundiária urbana – reurb: -lei nº 11.216/20 Sim

02/12/2021
Tem alguma Lei Municipal que regulariza o procedimento  de processos de Regularização Fundiária 

Urbana – REURB
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Demanda em duplicidade Sim

03/12/2021
Os Projetos de Lei, PL 851/2019 e PL 169/2021 são muito parecidos. Queria entender a relação entre 

ambos 
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Os projetos de lei estão tramitando de forma autônoma e independente Sim

03/12/2021 Quero fazer meu cadastro Diversos Ouvidoria / Solicitação Segue  o  numero  para cadastrar Sim

03/12/2021 A viagem foi de caráter particular. durante o período da viagem o salário do edil foi suspenso Denúncia DIRGER
Informamos que em razão da pandemia do Covid-19, as atividades regimentais são feitas de forma 

remota Sim

05/12/2021 Como devo proceder junto a CEMIG Competência Estadual Ouvidoria / Informação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

06/12/2021 Há planos e datas para execução do Festival Internacional de Quadrinhos (FIQBH) em 2022
Competência 

Municipal Ouvidoria / Informação Competência Municipal Sim

06/12/2021
Preciso de informações acerca da classificação oficial de uso segundo a norma NBR10.151, para uma 

região específica da Pampulha
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG A legislação municipal acerca da emissão de ruídos é a prevista na Lei nº 9.505/08 Sim

06/12/2021 Cópia do contrato (e aditivos) 106/19, para subsidiar o Senado Federal nessa mesma contratação
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRAFI Segue, em anexo, documentação solicitada Sim

06/12/2021 O site apresenta problemas de cadastramento Diversos COOINF Não foi constatada por nossos analistas os problemas relatados Sim

07/12/2021 Gostaria de saber como acessar as vagas dos trabalhos terceirizados câmara Emprego/Estágio Ouvidoria / Informação

O ingresso de servidores na Câmara Municipal de Belo Horizonte se dá por meio de uma das 
seguintes formas: concurso, terceirizados ou através de gabinete dos vereadores.

O último concurso ocorreu no início de 2018 Sim

07/12/2021 Quero me cadastrar para ser vereador e não sei como funciona Competência Diversa Ouvidoria / Informação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

07/12/2021 Acho que vocês deveriam rever a questão do título de cidadão honorário Elogio e crittica Ouvidoria / Elogio Sua participação é muito importante para o exercício da democracia e da cidadania. Sim

08/12/2021 Continuo com o perfil de enviar as reivindicações a todos os gabinetes Contato/Vereadores Ouvidoria / Solicitação Sua participação é muito importante para o exercício da democracia e da cidadania. Sim

08/12/2021 Qual norma regulamenta a gestão patrimonial da Câmara Municipal de Belo Horizonte
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Foram encontradas as  deliberações anexas Sim

08/12/2021 Preciso falar com os gabinetes dos vereadores Contato/Vereadores Ouvidoria / Informação segue link com os contatos dos vereadores: http://www.cmbh.mg.gov.br/vereadores Sim

09/12/2021 Tenho uma sugestão para a sessão de videos de reuniões Elogio e crittica SUPCIN Agradecemos a sugestão  e informamos que o setor irá analisar a viabilidade para atender Sim

09/12/2021 Tenho uma sugestão para a sessão de videos de reuniões Elogio e crittica SUPCIN Demanda em duplicidade Sim

09/12/2021
Uma denuncia sobre desrespeito a ética envolvendo um serviço de saúde,na pessoa da coordenadora 

de enfermagem da  UNIMED BH Competência Diversa Ouvidoria / Denúncia
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

09/12/2021 Como faço para acompanhar. Audiência Pública - Reunião Ordinária - 23/12/2021
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG A audiência pública  se realizará no dia 23/12/2021 Sim

09/12/2021
Diante de quedas de prédios e casas, por conta da desordem na ocupação da cidade, gostaria de 

saber quais os papéis da câmara
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG A Câmara Municipal, dessa forma, se converte em espaço voltado à promoção do debate Sim

10/12/2021 Qual  quantidade de assessores que compões os gabinetes dos vereadores da câmara municipal Diversos DIRREH A estrutura remuneratória e as remunerações podem ser consultadas no Portal da Transparência Sim

10/12/2021  Informações dos mandatos de 2008, 2012, 2016 e 2020 que não foram encontradas no site da CMBH Diversos DIRLEG Segue anexo o arquivo Sim

10/12/2021 Solicitação de instalação de redutor de velocidade
Competência 

Municipal Ouvidoria / Informação Competência Municipal Não

12/12/2021 Fiquei surpresa com o fato de que 12 de dezembro, aniversário da cidade, não é feriado
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Sugestão Demanda repassada à todos parlamentares Sim

13/12/2021
Peço-lhes me informar se existe nessa casa, PL visando a desapropriação de imóveis da Avenida 

Pedro II
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Não há Projeto de Lei visando à desapropriação de imóvel localizado na Avenida Pedro II Sim
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13/12/2021 Comprei minha Sky livre há mais de 10 anos Judiário/Procon COOASS Gentileza entrar em contato no número (31)3555-1268 Sim

13/12/2021 Solicito informações sobre custeio de vereadores no ano de 2021 Diversos Ouvidoria / Informação As informações poderão ser encontradas nos menus dentro do ícone "Pessoal" Sim

14/12/2021
 Na vila das antenas tem um local denominado pelos moradores como "terrão", que merecia uma 

atenção da PBH, esse local esta a mercê dos traficantes Judiário/Procon Ouvidoria / Informação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa

14/12/2021 Solicito cópia do Projeto de Lei 
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG  Seguem anexos o texto inicial do projeto e a Emenda 54 que se refere a reportagem do link enviado Sim

14/12/2021
Gostaria da ver a possibilidade de encaminharem no e-mail a planilha de valores recompostos pelo 

vencedor da Licitação
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRAFI Encaminho, em anexo, o contrato nº 15/2020 Sim

15/12/2021 Venho por meio deste reclamar das empresas Recovery e BELINNATI PEREZ Judiário/Procon COOASS Gentileza entrar em contato com o Procon Sim

15/12/2021 Minha sugestão é que incluam no projeto de lei que proíbe soltar os fogos de artifícios
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Sugestão Demanda repassada à todos parlamentares Sim

15/12/2021 Minha sugestão é que incluam no projeto de lei que proíbe soltar os fogos de artifícios
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Sugestão Demanda em duplicidade Sim

16/12/2021 Gostaria de ter acesso à íntegra das Leis Municipais nº 7.166/96 e 9.959/2010
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Seguem links contendo arquivos Sim

16/12/2021 Solicito certidão de tempo em que ocupei o nobre cargo de vereador de Belo Horizonte
Servidor/Funcionário 

Câmara DIRREH A solicitação da CTC deverá ser feita para a Seção de Controle de Benefícios Sim

16/12/2021 É feriado em Belo Horizonte, no dia 01/03/202
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG A  Lei que trata sobre os feriados no Município de Belo Horizonte é a Lei N° 1.327 Sim

17/12/2021 Tem alguma previsão em relação a novos concursos Concurso DIRREH Ainda não existe previsão para outro concurso Sim

17/12/2021 Gostaria de solicitar a solução do projeto 17778 da obra no Ribeirão do Onça
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Denúncia Demanda repassada à todos parlamentares Sim

17/12/2021 Eu estou na fila de espera a mais de 4 meses na Honda Consórcio Nacional Judiário/Procon COOASS Gentileza entrar em contato com o Procon Sim

18/12/2021 Agendamento da 2a  via identidade.
RG/Título/Seg. Des.

/CPTS COOASS Necessário enviar e-mail para postoidentificacao@cmbh.mg.gov.br Sim

20/12/2021 Gostaria de saber o que ficou decidido sobre o rateio do Fundeb
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
 https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-

reunioes/2c907f767a49daee017a59546b1a09e7 Sim

20/12/2021 Gostaria de saber o que ficou decidido sobre o rateio do Fundeb
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Demanda em duplicidade Sim

20/12/2021 Gostaria de saber o que ficou decidido sobre o rateio do Fundeb
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Demanda em duplicidade Sim

20/12/2021 Solicitei ao gabinete da vereadora Nely Aquino  a disponibilização de todos os ofícios Diversos Ouvidoria / Solicitação Demanda repassada à todos parlamentares Sim

20/12/2021
Solicito que sejam disponibilizados todos os ofícios e pedidos de informações que foram enviados 

para a PBH após a visita técnica
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
Considerando a autoria, tema e período informados, localizamos o Requerimento de Comissão nº 

1688/21, anexo, que foi encaminhado à PBH em 6/12/2021 Sim

21/12/2021 Qual data inicia o recesso parlamentar
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
Nos termos do art.10, §4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte: "A Câmara 

terá um recesso no ano, no mês de janeiro Sim

21/12/2021 Qual data inicia o recesso parlamentar
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Demanda em duplicidade Sim

22/12/2021 Sugestão de Projeto de Lei
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Sugestão Demanda repassada à todos parlamentares Sim

23/12/2021 Uma empresa  tá cobrando uma valor de serviço que não foi feito Judiário/Procon COOASS

Gentileza entrar em contato com o Procon 

Sim

23/12/2021 Estão me cobrando uma divida indevida Judiário/Procon COOASS Gentileza entrar em contato com o Procon Sim

23/12/2021
Sugiro que caso seja aprovado aumento ou diminuição das passagens, que os valores para quem não 

utiliza o cartão sejam maiores
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Sugestão Demanda repassada à todos parlamentares Sim

https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-reunioes/2c907f767a49daee017a59546b1a09e7
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-reunioes/2c907f767a49daee017a59546b1a09e7


Relatório Bimestral das Atividades da Ouvidoria - Novembro/Dezembro/2021

DATA DEMANDA
CLASSIFICAÇÃO 

DA DEMANDA ENCAMINHAMENTO
RESPOSTA

CONTEXTUALIZADA

24/12/2021 Vocês poderiam providencie o RX para a UPA Leste
Competência 

Municipal Ouvidoria / Denúncia Demanda repassada à todos parlamentares Sim

27/12/2021
Tenho ido ao CS Rio Branco em busca da vacina de reforço e sou informado que os enfermeiros 

estão vacinando em outro lugar
Competência 

Municipal Ouvidoria / Denúncia Demanda repassada à todos parlamentares Sim

27/12/2021 Preciso que meu pai faça um ultrassom chamado Doppler Contato/Vereadores Ouvidoria / Solicitação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

27/12/2021 Solicito um redutor de velocidade
Competência 

Municipal Ouvidoria / Solicitação Competência Municipal Não

27/12/2021 Solicito uma fiscalização nas Upas e centros de saúde de BH Contato/Vereadores Ouvidoria / Solicitação Demanda repassada à todos parlamentares Sim

28/12/2021 Solicito o asfaltamento nas ruas em torno do Detran da Gameleira
Competência 

Municipal Ouvidoria / Solicitação Competência Municipal Não

28/12/2021 Necessito de cópia da Lei Municipal  nº 9.505/2007
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Segue, anexa, a Lei nº 9.505, Sim

28/12/2021 Gostaria de saber se é necessário agendar no Sine
RG/Título/Seg. Des.

/CPTS COOASS Agendar atendimento no Sine Câmara  pelo e mail cooass@cmbh.mg.gov.br Sim

28/12/2021 Agradecer à vereadora Iza Lourença Elogio e crittica Ouvidoria / Elogio Segue link com o contato da vereadora Sim

29/12/2021 Agendamento da 2a  via identidade
RG/Título/Seg. Des.

/CPTS COOASS Necessário enviar e-mail para postoidentificacao@cmbh.mg.gov.br Sim

29/12/2021
Siga o exemplo dos deputados de BH, que conseguiu congelar o IPVA, pois a população está com 

muita dificuldade,vocês junto a prefeitura de BH poderia também congelar o IPTU em BH Elogio e crittica Ouvidoria / Elogio Demanda repassada à todos parlamentares Sim

30/12/2021 Solicitano um banheiro em uma reuniao em familia no meu apartamento na arias de lazer aberto Competência Diversa Ouvidoria / Solicitação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Sim

30/12/2021
Estou com o meu IPTU vencido. Tenho direito a alguma isenção? Se eu tiver direito a isenções, eu 

ainda ficaria devendo algum IPTU
Competência 

Municipal Ouvidoria / Informação Competência Municipal Não


