ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
OUVIDORIA LEGISLATIVA
Ofício n.º 102015/OUVIDORIA

Juína, 13 de julho de 2015.
A Sua Senhoria o senhor
antoniofranasci@gmail.com

Juína – MT
Assunto: Resposta a informações

Senhor cidadão.

1.

É com satisfação que recebemos a reclamação em nosso portal, todavia, nos faz

corrigir e buscar sempre aperfeiçoar, disponibilizando acesso a informação a toda população que
busca constantemente exercer a cidadania.
2.

Quanto a solicitação, as leis editadas no munícipio estão disponíveis no portal, desde a

numero 1 até a ultima de 2015, basta acessar o ícone “Processo Legislativo” na aba esquerda do
portal,

que será direcionado

a janela “SISTEMA

DE APOIO

LEGISLATIVO – SAPL”

http://juina.mt.leg.br/processo-legislativo/sapl-sistema-de-apoio-ao-processo-legislativo , aonde na aba
também a esquerda, basta acessar o campo “NORMAR JURIDICAS” e realizar a busca da lei, decreto
resolução de seu interesse, através de assunto na ementa da norma ou diretamente pelo próprio
numero

de

registro.

http://juina.mt.leg.br/processo-legislativo/sapl-sistema-de-apoio-ao-processo-

legislativo
3.

Vale lembrar que nosso novo portal, além de melhorar o acesso à informação, o

cidadão poderá ainda consultar as matérias legislativas (indicações, requerimentos, moções entre
outras) acompanhar a tramitação e ainda a pauta das sessões, ATAS e demais tramites do processo
legislativo.
4.

Através do ícone “PORTAL DA TRANSPARÊNCIA” canto direito do portal, poderá ter

acesso as contas publicas, gastos com pessoal, materiais e diversas outras informações uteis ao
cidadão.
O papel do ouvidor legislativo é o canal de comunicação entre Poder Legislativo e a
sociedade. A ouvidoria da Câmara Municipal de Juína vem ao encontro dessa ansiedade,
transformando-se num instrumento de controle social e transparência. Portanto, convidamos você a se
interligar a esse processo agora: denunciando, reclamando, dando sugestões, opinião, cobrando... É
assim que efetivamos nossa participação no governo desta Nação.
Use este canal, através de nossa pagina oficial http://juina.mt.leg.br/
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