
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é o serviço? 

Ampla cobertura das atividades desempenhadas pelo Poder Legislativo santa- 

helenense, com apresentação de informações Institucionais, dos 

Parlamentares, das Comissões e do Processo Legislativo. E para os canais de 

comunicação disponibilizados ao cidadão, tais como o SIC (Serviço de 

Informação ao Cidadão) e o Serviço de Ouvidoria, entre outros serviços pelo 

link : https://www.camaratrindade.go.gov.br/servico-de-informacao-ao- 

cidadao . 

 

A Câmara municipal de Trindade, órgão do Poder Legislativo municipal, é 

responsável pelo exercício da função legislativa no âmbito do município. 

Atendimento ao Público: 
A Câmara Municipal de Trindade atende ao público em sua sede, localizada na 

Rua 06 esquina com a Rua 08, Área E-2, Jardim Primavera- Trindade. 

Horário de atendimento ao público: 
Segunda a Sexta das 08h às 11h das 13h às 17h. 

 

Canais de Comunicação: 
 

Fale conosco: Aqui é possível o contato direto com a Câmara Municipal, para 

consulta, solicitação, informação, sugestão, etc. Requisitos - identi cação 

através do fornecimento dos seguintes dados: CPF/CNPJ, nome, endereço, e- 

mail e telefone. 

 

Ouvidoria da Câmara Municipal: Aqui é possível enviar elogio, sugestão, 

solicitação, reclamação e denúncia sobre os serviços prestados pela Câmara 

Municipal. Requisitos identi cação através do fornecimento dos seguintes 

dados: CPF/CNPJ, nome, e-mail e telefone. 

 

 

https://www.camaratrindade.go.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao
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Serviço de Informação ao Cidadão (SIC): Aqui é possível solicitar 

informação a respeito de diferentes assuntos da competência do Poder 

Legislativo Municipal, tais como administração, educação, saúde, meio 

ambiente, trânsito e nanças, bem como acompanhas o seu status. Também é 

possível consultar quantas solicitações foram realizadas em determinado 

período.  

 

Requisitos: CPF/CNPJ, nome, endereço, e-mail e telefone. 

Previsão de prazo máximo para prestação do serviço: 
30 (trinta) dias. 

 

Portal da Câmara Municipal de Trindade: 
O portal da Câmara Municipal de Trindade na internet divulga uma série de 

informações institucionais e permite o acesso a diferentes serviços, tais como: 

 

Legislação Municipal: Lei Orgânica Municipal, Plano Diretor, códigos 

municipais, estatutos, leis ordinárias, leis complementares, resoluções, 

decretos e Regimento Interno. 

 

Portal Legislativo: Comissões, consultas e acompanhamento de proposições.  

 

Consultas: À legislação municipal, proposição, solicitação de informações, 

reclamação, denúncia e demais manifestações sobre serviços prestados. 

Acesso à Informação:  

 

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), Ouvidoria e Fale Conosco. 

Portal da Transparência: Contas públicas, informações funcionais (agentes 

públicos, subsídios, remunerações e diárias), licitações, contratos, bens 

patrimoniais, execução orçamentária, entre outros. 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRINCIPAIS SERVIÇOS: 
 
Consulta à Legislação Municipal: 

A Câmara Municipal disponibiliza leis, decretos, resoluções, estatutos e códigos 

municipais. No portal na internet, os atos normativos encontram-se disponíveis 

em diferentes formatos, para consulta e impressão. Presencialmente, os atos 

normativos podem ser consultados no seu formato original, em versão 

impressa. 

Como obter esse serviço? 
Basta acessar o portal da Câmara Municipal de Trindade : 

(https://acessoainformacao.camaratrindade.go.gov.br/legislacao/leis ), 

clicar no link “legislação” e, depois, efetuar a pesquisa utilizando os seguintes 

ltros: palavra, assunto, espécie, número e/ou ano da norma. 

 

Denúncia: 

Qualquer pessoa pode comunicar à Câmara Municipal de Trindade eventual 

irregularidade ocorrida no âmbito do Poder Legislativo municipal ou 

relacionada com matéria de sua competência. 

Como obter esse serviço? 
No portal 

https://www.camaratrindade.go.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao , 

pelo canal “OUVIDORIA”;  

 

Pelo e-mail contato@camaratrindade.go.gov.br ;  

Pelo telefone (62) 3506-2770 
 

Qual o prazo máximo para a prestação desse serviço? 

30 (trinta) dias. 

 

Solução de dúvidas e dificuldades: 

Qualquer pessoa pode contatar a Câmara Municipal para dirimir dúvidas ou 

reportar erros e di culdades com os sistemas da Câmara Municipal. 

 

https://acessoainformacao.camaratrindade.go.gov.br/legislacao/leis
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Como posso solicitar? 
 
No link “FALE CONOSCO”, “OUVIDORIA” ou “E-SIC”, “mensagem tipo”; 
Pelo Link “ACESSO À INFORMAÇÃO” ou “TRANSPARÊNCIA”, “SIC”, 
“SOLICITAR INFORMAÇÃO”; 

 

Presencialmente: na Rua 06 esquina com a Rua 08, Área E-2, 

Jardim Primavera- Trindade. 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alcione Acacio da Silva 
Ana Maria Carvalho Luz Oliveira 

Agnelson Alves da Silva 
Carlos José Vaz da Silva 

Dyego Hygor de Oliveira Marques 
Fernando Barbosa de Oliveira 

Hélio Braz Gomes 
Irani Oliveira Machado    

Jeann Carlos Borges de Souza 
Johnatan Rodrigues da Silva 

João Batista Reis 
Leofonso Teixeira Ramos    

Maria de Lourdes da Silva Alves 
Márcia Josefa Silva 

Ronigles Ferreira dos Santos 
Renato Andrade de Souza 

Weslley Silva Bueno 
 
 

O controle social é um dever e um direito de todos. O Poder Legislativo é a Casa 

do Povo, sempre de portas abertas, almejando a melhor prestação de serviços à 

população. 

 

 

 

 

Acompanhe e atualize-se pelo nosso site: http://camaratrindade.go.gov.br/   

VEREADORES  ELEITOS   DA 

CÂMARA DE TRINDADE (2017-2020) 

http://camaratrindade.go.gov.br/

