


A Ouvidoria da Assembleia Legislativa do Estado 
de Sergipe é a segunda voz do povo na Casa, 
pois para nós, quem é importante precisa estar 
sempre por perto. Para isso, a Alese disponibiliza 
atendimento ao público através deste canal, que 
tem a missão de se aproximar cada vez mais dos 
sergipanos.

Trata-se de um canal direto de comunicação por 
onde sergipanos e sergipanas podem enviar 
suas manifestações a serem atendidas pelo 
Poder Legislativo por meio de sugestões, 
denúncias, reclamações ou pedidos de 
informações. O órgão trabalha para dar 
encaminhamento ágil a essas manifestações 
para os diversos setores da Casa, enviando 
respostas corretas aos pedidos.

Confira, a seguir, as principais informações 
solicitadas à Ouvidoria.



Antes de enviar seu questionamento,
veja se a resposta está aqui.

1. Como faço para acessar o portal da transparência?
Todas as informações podem ser acessadas no 
próprio site da Alese por meio do endereço 
al.se.leg.br.
O acesso se dá por meio do link “Transparência”, 
localizado na barra central da página inicial do site.

2. Como posso acompanhar a tramitação de um 
projeto de lei?
É possível acompanhar a tramitação de todas as 
proposições parlamentares deste Poder Legislativo 
no link “Atividade”, localizado na barra central da 
página inicial do site.
Clique em “Proposições Parlamentares” e faça a 
pesquisa por modalidade, data ou palavra-chave.

3. Como faço para localizar a lei estadual?
O site da Alese disponibiliza a legislação completa da 
instituição, do Estado e do País. Basta acessar o link 
“A Alese” na barra central da página inicial do site e 
clicar em “Legislação”.

https://al.se.leg.br/
https://al.se.leg.br/transparencia/
https://al.se.leg.br/proposituras-parlamentares/
https://al.se.leg.br/legislacao/


4. Como posso fazer sugestões, denúncias, 
reclamações ou solicitar informações?
Você pode enviar uma manifestação para a Casa 
Legislativa por meio do endereço al.se.leg.br/ouvidoria, 
ou se preferir, acesse o link "Ouvidoria” localizado na 
barra central da página inicial do site.

5. Se eu não quiser me identificar, posso fazer uma 
manifestação anônima?
Sim, mas ela será recebida com este status. Portanto, 
se você registrar uma manifestação anônima, não há 
garantia que ela será respondida pela Alese.

6. Como faço para assistir às sessões legislativas ao 
vivo pela internet?
Você pode procurar o link “TV Alese” na barra central 
do site e acompanhar as sessões legislativas em 
tempo real. Veja também toda a programação do 
canal pelo endereço youtube.com/tvalese.

https://al.se.leg.br/ouvidoria/
https://al.se.leg.br/ouvidoria/
https://al.se.leg.br/tv-alese/
https://www.youtube.com/channel/UCs__JVCJx6mWnnf1kKl7tYA



