
[ Página nº 1 ]

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
  Site Oficial: www.castanheira.mt.leg.br | E-mail: camara@castanheira.mt.leg.br

  Palácio "Eduardo de Freitas Martins" | Rua Mato Grosso, nº 186, bairro Centro, CEP 78.345-000, Castanheira / MT
 
 

Câmara Municipal encerra ano Legislativo
Autoria: MARCELO DOS ANJOS RIBEIRO

OUVIDORIA LEGISLATIVA | E-mail: ouvidoria@castanheira.mt.leg.br - Telefone/WhatsApp: 0800 878 2190
REGISTRADO e PUBLICADO em 15/12/2017 no endereço eletrônico: https://www.castanheira.mt.leg.br/camara-municipal-encerra-ano-legislativo/

Com a atividade parlamentar realizada na 35.ª Sessão Ordinária (11/12), a Câmara Municipal de Castanheira
encerrou as Sessões Ordinárias do Poder Legislativo Municipal.

De acordo com o Regimento Interno da Casa (Art. 54), o parlamento entra em recesso a partir desta sexta-feira
(15/12/2017) e retoma os trabalhos em 15 de fevereiro de 2018. Em seus discursos e em clima de despedida, os
vereadores aproveitaram para avaliar os trabalhos na Câmara em 2017. Para o presidente da Casa, vereador
Juares Máximo da Silva (PT), o ano foi bastante produtivo, pois foram apreciados e aprovados ao todo 102
proposições,  sendo: 29 Projetos de Leis,  53 Indicações,  14 Requerimentos,  3 Decretos Legislativos  e 3
Moções, que auxiliaram o Executivo Municipal em suas ações junto à sociedade castanheirense.

Segundo o Presidente, nas últimas semanas os legisladores do município dedicaram-se principalmente nas
votações  dos  projetos  e  requerimentos,  além  dos  trabalhos  das  Comissões  internas  da  Câmara,  que
providenciaram os pareceres com agilidade, para que fosse possível encerrar o ano legislativo com todas as
matérias apreciadas e a pauta concluída.

Nesse sentido, observo uma dedicação de todos os colegas vereadores, enfatizou Juares.

Vale ressaltar também que, conforme preceitos regimentais, foi constituída uma Comissão de Representação
da Câmara,  com a  finalidade de representar  as  ações  praticadas  pelo  Poder  Legislativo  durante  o  período em
que o parlamento municipal não estiver em pleno exercício, conforme designação da Portaria n.º 18/2017, a qual
já encontra-se devidamente publicada; ficando a mesma composta pelos Vereadores João Carlos Maria (Palito),
Amaziles Eleto Vilarino (Tuíta) e Lourival Alves da Rocha (Professor Lourival).

Informa-se ainda que, os serviços administrativos internos continuam em seu funcionamento normal, sendo que
informações  podem  ser  obtidas  pela  população  através  do  telefone  (66)  3581-1130  e  do  e-mail
camara@castanheira.mt.leg.br durante os horários das 07:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira.
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