ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
OUVIDORIA LEGISLATIVA
Ofício n.º 2/2018/OUVIDORIA
Juína, 2 de abril de 2018.

A Sua Senhoria o Senhor
Robson
E-mail: eletromecanicorrea@hotmail.com
Endereço: Cidade: juina Estado: Mato Grosso CEP:

Assunto: informações solicitadas

1. Primeiramente agradecemos a visita nesta Ouvidoria e pedimos desculpa pela demora
no atendimento da solicitação visto problemas técnicos do nosso portal. Lembrando que estamos
prontos a receber qualquer forma de critica, elogio, sugestões e outros que achar conveniente para o
bom andamento desta Casa em prol da população juinense.
2. Quando a informações sobre programa habitacional (projeto) em tramite nesta
Casa de Leis, informamos que até o presente momento no ano de 2018, NÃO foi protocolado,
aprovado ou encontra-se em tramite qualquer projeto de lei ou outro tipo de documentos
relativo ao assunto abordado. Caso tenha mais informações a respeito do assunto pedimos que
nos informe, pois NADA foi encontrado nos arquivos ate a presente nada neste ano de 2018, no
tocante a projeto habitacional
3.

Em nosso portal: http://sapl.juina.mt.leg.br/default_index_html estão disponíveis todas as

ações do poder legislativo municipal de Juína, (Normas Jurídicas, projetos, resoluções, lei orgânica,
regimento interno e outras proposições de vereadores) de fácil acesso, além das demais informações
do poder legislativo, seus parlamentares, endereço fone de contato que poderá ser consultada caso
haja duvida das informações.
4. 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/
Caso

queira colocamo-nos a disposição

para orientação

via fone ou

pessoalmente nesta Casa, no horário das 7h às 13h de segunda a sexta-feira

Elio Duarte Gomes
assistente legislativo / ouvidor legislativo
Portaria n.º 27/2013 de 15/6/2013
Fone (66) 3566-8928
Praça Tancredo Almeida Neves, Anexo Administrativo vereador Paulo Dias Fernandes
Avenida dos Jambos 519N, Centro CX. Postal 20 – Juína / Mato Grosso
Fone: (0xx66) 3566-8900 – CEP 78320-000
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