
De: Vitoria <isabelivitoria2408@gmail.com> 

Assunto: Denúncia de Ônibus 

Data: 01/04/2022 Horário 10:02:20 

Corpo da mensagem: 

Bom dia, quero denunciar que os funcionários da caragem que trás e leva as crianças 

para a escola não está comprindo elas são liberadas para ir para casa ficam lá até o 

horário de ir buscar as crianças. Acho que o certo seria eles ficar na caragem comprindo 

horário. como todos os funcionários da prefeitura 7:00 das  17:00 horas certo ? 

E o correto ! 

 

De: Leidemara <gambalonga0504@gmail.com> 

Assunto: Transparência na página nunca abre 

Data: 06/04/2022 Horário 16:05:05 

Corpo da mensagem: 

Boa tarde. Gostaria de saber porque o portal transparência de vocês nunca abre, sempre 

trava? É algum problema de software, de bug na página... 

Pergunto porque todas as cidades do interior de São Paulo constam as contas das 

prefeituras na transparência que deveria ser aberta a qualquer cidadão, mas a de 

Barrinha não. Poderiam ver isso e me responderem? Só curiosidade cidadã comum. 

Grata pela atenção. Aguardo retorno. Atenciosamente. 

 

De: Miguel Silva < miguel_vi@outlook.com > 

Assunto: Negligência Médica  

Data: 26/04/2022 Horário: 20:25:16 

A pessoa está com febre desde Quinta-feira, passa horas esperando (chega a ser ridículo 

o tempo), os médicos parecem que sentem nojo de chegar perto, você sente o desejo 

dele de que você morra. Então quando é finalmente atendido, te fazem correr igual 

barata tonta de um lado pro outro pra fazer e pegar exames, além de te colocarem no 

soro sem mais nem menos, com enfermeiras também que não estão nem aí pra você, 

chegando a comentar sobre a pressa que estão pra ir almoçar, na sua frente, sem a menor 

empatia e profissionalismo. 

Quando você pega os exames, o médico simplesmente fala o que já sabíamos e te libera. 

Não dá receita, não dá atestado, não dá uma solução pro problema que tá tendo! 

Sinceramente, a estrutura tá precária, e não vou me surpreender quando der a louca em 

alguém lá e sair metendo o pé em tudo, aliás, vou agradecer. 
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