CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

Mensagem de boas-vindas
Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Mauá!

O prédio da Câmara de Mauá é aberto a todos os visitantes que queiram acompanhar os trabalhos dos
vereadores e conhecer a história do poder legislativo mauaense.

Nas dependências da Câmara os vereadores discutem e elaboram leis, além de assessorarem,
fiscalizarem e controlarem os atos do Poder Executivo municipal (a Prefeitura), entre outras atribuições
de imprescindível importância para o progresso democrático da cidade, que passa por esta Casa.

Desejamos que a visita institucional à Câmara de Mauá contribua para potencializar a cidadania de seus
visitantes, por meio da ampliação dos conhecimentos sobre a história e as funções do parlamento
mauaense na vida da população.

Orientações gerais

Visita institucional agendada

O programa de visita institucional à Câmara de
a

a

Mauá funciona de 2 a 6 -feira, das 9h às 16h00

O agendamento para visita institucional é
necessário para:

a

(exceto às 3 -feiras, feriados e dias de Sessão
Extraordinária, Solene ou Audiência Pública).

- grupos escolares e universitários
- grupos acima de 10 pessoas

Para que seja possível aproveitar ao máximo

- visitas em espanhol ou em libras

sua visita na Câmara, pedimos respeitar as

- pessoas deficientes ou com necessidades

seguintes orientações:

especiais (como restrição de mobilidade)

* Mantenha aparelhos eletrônicos desligados ou

Entre em contato com o Departamento de

no modo silencioso

Comunicação e Cerimonial: 4512-4513, 0800-

* Não corra: isso pode causar acidentes!

773-0340

* Alimente-se antes ou depois da vista

comunicacao@camaramaua.sp.gov.br .

ramal

4513,

ou

pelo

email

* Fotografias e filmagens são permitidas, desde
que não interfiram nos trabalhos administrativos

O tempo estimado da visita é 1h00.

e/ou legislativos. É vedada a comercialização
desse material.

Se houver imprevistos, não deixe de informar o
Departamento,

para

não

comprometer

demais serviços realizados pelo setor.
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Visita institucional não-agendada
A

visita

institucional

está

Munícipes interessados em acompanhar as

disponível para os visitantes que não se

Sessões da Câmara (Ordinárias, Extraordinárias

enquadrem nos requisitos de agendamento, e

ou Solenes) e Audiências Públicas devem se

acontece

dirigir à Recepção, munidos de documento

conforme

não-agendada

Sobre as Sessões

disponibilidade

de

atendimento do Departamento de Comunicação

oficial com foto.

e Cerimonial. Informe-se na Recepção ou por
telefone.

Além da identificação, é necessário obedecer
aos seguintes critérios de segurança para
acesso ao Plenário Ruy Barbosa:

Atendimento à pessoa deficiente ou com

* Não portar armas de fogo e/ou materiais

necessidades especiais

nocivos à saúde
* Não interpelar os vereadores durante a

A Câmara de Mauá possui, além de elevadores,

atividade legislativa

uma

cadeira

disponibilizada

de
para

rodas

que

deficientes

pode

ser

* Não se apoiar sobre os parapeitos da

físicos

ou

Assistência.

pessoas com restrição de mobilidade.
A permanência no Plenário é condicionada ao
Contamos também com intérpretes de Libras

cumprimento das normas de segurança e à

para atender o cidadão surdo.

capacidade máxima do espaço (234 lugares).

Para garantir esses recursos, pedimos realizar

a
As Sessões Ordinárias acontecem às 3 -feiras,

uma

a partir das 14h00, no Plenário Ruy Barbosa.

visita

institucional

agendada,

independentemente do número de visitantes..
Recomendamos consultar o sitio eletrônico da

Horários de atendimento

Câmara de Mauá para confirmar tipo, data e
horário das sessões.

A Câmara Municipal de Mauá está aberta de
segunda a sexta-feira (exceto feriados), das

Contatos

8h00 às 17h00.
Departamento de Comunicação e Cerimonial
O programa de visitas institucionais funciona de

Av. João Ramalho, 305, Vila Noêmia

segunda a sexta-feira (exceto às 3a-feiras,

0800-773-0340 ramal 4513 | 4512-4513

feriados, dias de Sessão Extraordinária, Solene

comunicacao@camaramaua.sp.gov.br

ou Audiência Pública), das 9h00 às 16h00.
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