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Informes da COUVI

Repasse reunião da Rede Nacional de Ouvidoria –

18/11/2021
• Em 2021, a Rede soma 2.268 membros;

• Normas modelos - Resolução n.º 07/2021:

→ Norma modelo para a criação de unidade de ouvidoria (com

mandato de 3 anos + 3 + 1 excepcionalmente; proteção contra 

exoneração injustificada);

→ Norma modelo de regulamentação da atividade de ouvidoria 

em órgãos públicos (plano anual de capacitação; propor ao 

dirigente a criação de grupos de trabalho; desenvolvimento de 

pesquisas de avaliação; propor revisão de normas para solução de 

demandas frequentes; responsabilidade pela gestão da Carta de 

Serviços);



Informes da COUVI

Repasse reunião da Rede Nacional de Ouvidoria –

18/11/2021
• Maratona em defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos: 

junho – mês da maratona, dia nacional 26/06;

• V Concurso de Boas Práticas – inscrições até o dia 07/01/2022;

• Formado novo Grupo de Trabalho para elaboração do Planejamento 

Estratégico (2023-2027);

• Calendário de encontros (eventos) em 2022:

07/04 – Manaus;

30/6 – Fortaleza 🎉, sob responsabilidade da ouvidoria do 

TRE/CE;

24/11 – Camboriú.



Informes da COUVI

- Melhorias no CT 

→ Possibilidade de filtros no relatório Planilhas Estatísticas;

→Aviso para o cidadão observar ao longo de 05 dias se houve 

pedido de complementação pela ouvidoria; 

→Aviso de privacidade;

→ Meio de entrada por WhatsApp.



Informes da COUVI

- Construção do Calendário de Treinamento 2022;

- Visitas Virtuais em Janeiro/2022 (Calendário será enviado);

- Entrega do Relatório Exercício 2021 até o dia 09 de 

fevereiro.



Nossos  Agradecimentos

- Dr. Feitosa (Casa Civil) in memorian

- Prof. Alexandre Vieira Neto (UECE)

- Marcos Antônio Silva Saraiva (SEFAZ)

- 30 Anos da Ouvidoria da SESA

👏🏼🎉🥳



Boas Vindas! Novos Ouvidores 

Maria José Barbosa Gomes

UECE

Jurandir Gurgel Gondim Filho

SEFAZ                  





Feliz Natal!
Obrigada!


