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O serviço público, ao longo dos últimos
anos, tem buscado se modernizar para atender as demandas da sociedade. A cada dia que
passa, mostra-se ainda mais necessária uma
maior proximidade do Poder Público com o cidadão, e é nesse contexto que surge o papel
fundamental da Ouvidoria. A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, como local onde
se encontram os representantes da vontade do
povo, necessita de um canal de comunicação
direto com a sociedade.
De forma imparcial, a Ouvidoria busca responder às mais diversas manifestações
*Deputado Gessivaldo Isaías oriundas da população piauiense. Esse canal
atua como instrumento de participação social,
Ouvidor Geral
além de ser uma importante ferramenta para
a organização, pois por meio desse contato é possível que se identifiquem os problemas e as deficiências no funcionamento desta Casa Legislativa. Desse modo, visa-se promover as mudanças necessárias para
ajustar o serviço à qualidade desejada e pleiteada pela sociedade.
Diante disso, sinto-me honrado por ter sido escolhido como Ouvidor Geral e por dar início a uma era de maior aproximação entre a
sociedade piauiense e a Assembleia Legislativa do Piauí, permitindo,
assim, que os deputados e os demais funcionários exerçam seu papel
da melhor forma possível. Por fim, convido todos a conhecer as atribuições desta Ouvidoria por meio desta cartilha. Boa leitura e conte
conosco!

*O deputado estadual Gessivaldo Isaías é pastor, radialista e pedagogo, formado pela Universidade
Católica de Pernambuco, exercendo mandato na Assembleia Legislativa desde 2011. Natural de PortoPiauí, Gessivaldo Isaías é radialista sindicalizado e pastor evangélico, possuindo larga experiência na
vida pública, já tendo exercido mandato de deputado federal na legislatura 1999/2003. No Congresso
Nacional, integrou a Comissão de Relações Exteriores, a Comissão de Ciência e Tecnologia e a Frente
Parlamentar e Interparlamentar do Turismo. Ainda em Brasília, apresentou inúmeros projetos de
impacto e de alto alcance social na área da educação, de amparo à trabalhadora gestante e no setor
de saúde pública.
Em 2001, Gessivaldo Isaías deixou a Câmara Federal, onde exercia excelente trabalho para
assumir cargo como superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Extremo Sul do Piauí
– SUDEX.
Assessor Especial no primeiro governo de Wellington Dias; fora nomeado Diretor de
Intermediação de Mão de Obra do Sistema Nacional de Empregos do Piauí-SINE, por dois anos. Suplente
de deputado Estadual, assumiu o seu primeiro mandato de deputado na Assembleia Legislativa do
Estado do Piauí, em fevereiro de 2011. No ano de 2014, foi eleito para mandato efetivo, e durante esse
período, assumiu ainda a Secretaria Estadual do Trabalho e Empreendedorismo-SETRE. Em 2018, fora
reeleito com mais de 28 mil votos para nova legislatura.
Por seu trabalho, a ALRESC- Academia de Letras da Região de Sete Cidades lhe outorgou o
Diploma de Personalidade Cultural do Século conferido a cada 100 anos aos talentos da inteligência
piauiense. É detentor ainda da Comenda da Ordem do Mérito Renascença do Piauí, outorgado pelo
Governo do Estado. O deputado Estadual Gessivaldo Isaías recebeu, no dia 19 de dezembro de 2011, a
Medalha do Mérito Legislativo da Câmara Municipal de Teresina, pelos relevantes serviços prestados a
população da capital piauiense
O parlamentar é ainda presidente do diretório estadual do Partido Republicano Brasileiro e tem
pautado sua atuação na defesa da melhoria de vida para população, dos valores éticos, dos idosos e do
trabalho.

Esta cartilha está organizada em perguntas e respostas que vão
ajudar o cidadão a compreender o que é, o que faz e como trabalha a
Ouvidoria da Assembleia Legislativa do Piauí. Além disso, visa informar
os tipos de manifestações que o órgão recebe, o que está fora da sua
competência, os canais de comunicação com a população, entre outros
esclarecimentos.
A Ouvidoria surgiu como ferramenta de comunicação direta entre
o cidadão e a administração. Com essa ferramenta, surgiu a figura do
Ouvidor, que exercerá o elo entre o cidadão e o escalão normativo e
decisório da administração dos serviços e bens públicos, mediante uma
comunicação acessível.
Sendo assim, a Ouvidoria tem a missão de ser a “voz” do cidadão, de
proporcionar a sua comunicação com o Poder Legislativo e de possibilitar
que seu ponto de vista seja conhecido pela instituição, garantindo desta
forma o seu direito de participação social e o aperfeiçoamento das
atividades da Assembleia Legislativa.
As atribuições da Ouvidoria Parlamentar da Assembleia Legislativa
do Piauí estão previstas na Resolução nº 497, de 02/04/2019.
Espero que, ao final da leitura, você possa manter contato conosco,
enviando sua sugestão, crítica, elogio, reclamação ou denúncia.
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O QUE É E O QUE FAZ
A OUVIDORIA?
A Ouvidoria é o canal de comunicação qualificado entre os cidadãos e a Assembleia Legislativa do Piauí, o qual atua no recebimento
de manifestações, tais como sugestões, solicitações, reclamações, elogios e denúncias.
Assim, a Ouvidoria recebe e analisa as manifestações e encaminha-as aos parlamentares, às Comissões e aos
setores administrativos envolvidos com o assunto ou que podem ajudar a esclarecê-lo. Concluída a fase de coleta de informações e esclarecimentos, a resposta é enviada ao cidadão com as providências
tomadas sobre sua manifestação.
A partir das informações trazidas pelos cidadãos, a Ouvidoria
pode acolher sugestões, identificar melhorias e propor mudanças,
mediante relatório anual que será entregue à presidência para que
esta possa aperfeiçoar sua gestão frente à Casa Legislativa.
Portanto, a Ouvidoria serve para ajudar o cidadão a se comunicar
com a Assembleia Legislativa, garantindo que o seu direito de participação possa permitir o aprimoramento dos trabalhos legislativos e
administrativos da instituição.
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QUEM É O
OUVIDOR GERAL?
O Ouvidor geral é um deputado estadual, indicado pelo presidente do Poder Legislativo Estadual e compromissado com os interesses da
sociedade. Tem mandato de um ano, podendo
ser reconduzido ao cargo por mais um período.

QUEM PODE PROCURAR
A OUVIDORIA?
Qualquer pessoa, física ou jurídica, inclusive os
servidores, pode apresentar sugestões, elogios, reclamações, solicitações e denúncias sobre assuntos
relacionados às atividades da Assembleia Legislativa, que auxiliarão na gestão de uma Casa Legislativa
melhor e mais próxima à sociedade.
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O QUE É MANIFESTAÇÃO
E COMO SÃO
CLASSIFICADAS AS
MANIFESTAÇÕES
RECEBIDAS PELA
OUVIDORIA?
A manifestação é uma forma do cidadão expressar seus anseios, dúvidas e opiniões. Assim, pode auxiliar
o Poder Público a aprimorar a gestão de políticas públicas e serviços,
ou combater a prática de atos ilícitos.

As manifestações são classificadas em:
Pedido de acesso à informação: solicitação de informação produzida pela Assembleia Legislativa, e sob sua custódia, realizada na
forma prevista pela Lei 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação.
Sugestão: propostas para aprimorar os serviços e as funções exercidas pelo Poder Legislativo Estadual.
Elogio: demonstração, reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido.
Solicitação: requerimento de adoção de providências por parte do
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solicitante à Assembleia Legislativa do Piauí para o aperfeiçoamento
ou cumprimento das atividades institucionais.
Reclamação: demonstração de insatisfação relativa ao serviço público prestado pela Assembleia Legislativa do Piauí e seus agentes
públicos.
Denúncia: Comunicação de prática de atos ilícitos que envolvam a
atuação do Poder Legislativo Estadual, acompanhados de documentos
e provas que justifiquem a denúncia.

QUAIS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO
PODEM SER
UTILIZADOS PARA
REGISTRAR UMA
MANIFESTAÇÃO?
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gl .gov.br
o
o .pi

G .alepi
w

ww

A manifestação pode ser feita:
Pela internet, através do portal da Alepi - http://www.alepi.pi.gov.br - ouvidoria ou pelo e-mail: ouvidoria@alepi.pi.gov.br
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Por carta, enviando para o endereço:
Ouvidoria Parlamentar - Assembleia Legislativa do Estado do Piauí
Av. Marechal Castelo Branco, 201 – Bairro Cabral – CEP 64001-923 -Teresina-PI

Por telefone, nos números (86)3133-3106 ou (86)3133-3022 ramal 3106
Pessoalmente

COMO DEVE SER O
REGISTRO DA
MANIFESTAÇÃO?
Para que sua manifestação seja bem-sucedida e atinja o objetivo, é importante que você
inclua informações essenciais, e a Ouvidoria
entenda a situação e consiga levar a sua manifestação a quem possa adotar as providências
para resolver o caso. Sem informações completas, a Ouvidoria não
consegue ajudar você!
Ao formular a manifestação, tente usar uma linguagem simples e
objetiva, especificando o que deseja da Ouvidoria.
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O QUE ACONTECE COM
AS MANIFESTAÇÕES?
Quando você registra uma manifestação, é feita
uma avaliação do fato para identificar a melhor forma
de tratá-lo.
A Ouvidoria poderá responder à sua manifestação, solicitar que você a complemente, poderá prestar
orientações ou poderá encaminhá-la para a unidade interna, responsável pela resolução da questão. Você sempre será comunicado sobre
o procedimento adotado.

QUAL PRAZO A
OUVIDORIA TEM PARA
RESPONDER ÀS
MANIFESTAÇÕES?
O prazo de resposta é de 20 (vinte) dias,
prorrogável por mais 10 (dez) dias, mediante
justificativa.

15
Já para o tratamento de denúncia e reclamações, o prazo será
de até 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, uma única vez,
desde que devidamente justificado. Tal prazo é estabelecido pela Lei
Federal nº 13.460/2017.
Caso não seja possível atendê-lo dentro desses prazos, a Ouvidoria deverá informar sobre os encaminhamentos, as etapas e os prazos
previstos para uma resposta conclusiva, ou solicitar informações adicionais.

QUAIS MANIFESTAÇÕES
NÃO SÃO RESPONDIDAS
PELA OUVIDORIA?
As manifestações cujo conteúdo contenha ameaças, insultos, expressões de baixo
calão e informações falsas.
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É NECESSÁRIO DEIXAR
CONTATOS AO REGISTRAR UMA
MANIFESTAÇÃO?
Sim! É fundamental deixar o endereço, residencial e eletrônico,
para que a Ouvidoria entre em contato caso necessite de informações
adicionais.

PODE-SE FAZER UMA
MANIFESTAÇÃO
ANÔNIMA?
Sim! A identificação não é obrigatória, porém, se você registrar uma manifestação anônima, não receberá um número de protocolo nem
resposta da Ouvidoria. Além disso, caso o órgão
necessite de mais informações e não tenha como
fazer contato para solicitá-las, a denúncia será
arquivada.
O melhor é você se identificar e pedir acesso restrito aos seus
dados.
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SE FOR UMA DENÚNCIA,
COMO DEVO PROCEDER?
Não basta denunciar. A Ouvidoria necessitará de um relato completo do assunto, documentos, provas, enfim, tudo o que possa servir
para encaminhar à solução. Recomenda-se que o cidadão oficialize a
acusação por escrito.
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A IDENTIDADE DO MANIFESTANTE
É PROTEGIDA?
Sim! Por força da Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso
à Informação), os órgãos e entidades públicas devem
proteger suas informações pessoais, restringindo o
acesso a quaisquer dados relativos à intimidade, vida
privada, honra e imagem, a não ser que você autorize,
expressamente, a divulgação dessas informações.

COMO A OUVIDORIA DEVE AGIR?
A Ouvidoria deve agir com impessoalidade, independência, imparcialidade e responsabilidade, mantendo sigilo da fonte, quando solicitado. Deve atuar na prevenção e na solução de conflitos.
A Ouvidoria deve trabalhar em parceria com os diversos setores
da instituição e acompanhar a tramitação das ocorrências. Além disso, deve garantir retorno ao manifestante no prazo estabelecido e zelar pelos princípios éticos da instituição.
A Ouvidoria não é uma área de ação, mas sim uma área estratégica, pois, com sua visão ampla, consegue identificar os desvios nos
processos internos da instituição e propor melhorias para eles.
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O que a Ouvidoria não faz?
A Ouvidoria não atua como auditoria, corregedoria ou comissão de ética. Além disso, não
trabalha para resolver casos individualizados.
A Ouvidoria não investiga, processa ou pune
ninguém. É certo que manifestações recebidas
por meio de nossos canais de atendimento podem dar início a sindicâncias, processos éticos
ou disciplinares, os quais cabem, nesses casos,
aos setores pertinentes.
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