SERVIÇOS:
Endereço: Carlos Pazetti, 290 - Jardim Vista Alegre, Paulínia CEP: 13140-174

Horário de atendimento ao público: 8h às 17h
Horário de Sessões Ordinárias: Todas as terças-feiras, às 17h30
E-mail de atendimento: imprensa@camarapaulinia.sp.gov.br
Facebook – Câmara Municipal de Paulínia - Instagram - @camarapaulinia
Telefone: (19) 3874-7800
Ouvidoria:

CARTA DE SERVIÇO AO USUÁRIO
Esta Carta visa a informar aos cidadãos quais os serviços prestados pela
Câmara Municipal de Paulínia, as formas de acesso e os compromissos e
padrões de qualidade de atendimento ao público.
Apresentação:
A Câmara tem como objetivo principal representar a população paulinense.
Nossa razão de existir: Auxiliar no processo de resgate da imagem da
Câmara Municipal de Paulínia junto à sociedade e aos órgãos de controle, e
ainda contribuir para ressignificar o papel do Poder Legislativo junto à
população.
Nossa missão é elaborar leis, fiscalizar atos da Administração Pública, ouvir
demandas da sociedade, cumprir a legislação, sobretudo a Constituição
Federal, a Lei Orgânica do Município e seu Regimento Interno. Buscamos
constantemente ser referência inovadora em gestão legislativa, com a
participação direta da população, fomentando a cidadania, a pluralidade e a
democracia.

O que buscamos?
Trabalhar para que a Câmara Municipal de Paulínia seja reconhecida como
transparente, moderna, inovadora, respeitosa e próxima da população,
tornando-se referência em gestão pública e bons serviços prestados.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO
- Fale Conosco: Aqui é possível o contato direto com a Câmara Municipal
para consulta, solicitação, informação, sugestão e acesso informação.
- Ouvidoria: Aqui é possível enviar as seguintes comunicações: Denúncia,
Reclamação, Solicitação, Sugestão e Elogio sobre os serviços prestados
pela Câmara Municipal de Paulínia.
- Banco de Ideias: Aqui você pode exercer a participação legislativa, com
sugestões de melhorias para o município.

MAIS INFORMAÇÕES
O site institucional foi planejado para ser claro, objetivo e transparente.
Visite!
- Transparência: Nosso portal reúne dados detalhados de ações e gastos
públicos.
- Organograma: Aqui você conhece nossas Diretorias e demais setores.
- Vereadores: Aqui você encontra todas as informações dos vereadores,
como telefones e e-mails.
- Propostas: Aqui estão todas as proposituras em andamento e já votadas
nas sessões legislativas.
- Sessões: Aqui há detalhes sobre as sessões ordinárias, extraordinárias e
solenes.

- Iniciativas: Aqui você conhece importantes projetos da Casa: Câmara
Jovem, Pequeno Cidadão e Câmara Melhor Idade.
- Notícias: Aqui o cidadão acompanha informações sobre propostas,
sessões, eventos e demais ações da Câmara.
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