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Num ano atípico balanço do Legislativo é positivo!
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Com 30 Sessões realizadas, sendo a última no dia 14 de dezembro, a Câmara Municipal de Castanheira teve um
ano atípico, devido a Covid-19. Mesmo com a suspensão temporária dos trabalhos no período mais crítico da
pandemia,  o  ano foi  bastante produtivo,  principalmente quando se faz  uma confrontação com o período
anterior.

Em 2019 foram apreciadas e aprovadas 102 proposições na Casa e em 2020 foram 96, sendo 13 Projetos de Lei,
69 Indicações, 10 Requerimentos, 2 Decretos Legislativos e 2 Moções.

De acordo com o Regimento Interno da Casa (Art. 54), o parlamento entrou em recesso no dia 15 de dezembro e
deve retomar os trabalhos no dia 15 de fevereiro de 2021.

Ao longo do ano os trabalhos legislativos foram dirigidos por Amilcar Pereira Rios, Presidente até 29 de junho,
por ocasião da 14ª Sessão. Na 15ª Sessão, em 3 de agosto, o Vice, Lourival Alves da Rocha assumiu a função.
Neste dia, Amilcar foi nomeado para substituir Lourival na Comissão de Justiça e Redação da Casa, como orienta
a praxe parlamentar.

Segundo Lourival, foi um ano de trabalho duro, mas que produziu, também, momentos agradáveis e no final o
importante é que houve uma contribuição decisiva para as ações que resultaram no desenvolvimento do
município.

Conseguimos terminar o ano com todas as matérias apreciadas e a pauta concluída!

Observa Lourival, reiterando que:

O momento é de um até logo, porque em breve as atividades retornam.

Na condição de Presidente, agradece aos munícipes e aos colegas com os quais compartilhou as conquistas da
jornada, incluindo os que deixam a Casa.

“Desejo a todos muito sucesso”, diz, projetando o novo ano.

Os serviços administrativos internos continuam em seu funcionamento normal, sendo que informações podem
ser  obt idas  pela  população  através  do  Telefone/WhatsApp  (66)  3581-1130  e  do  e-mai l
camara@castanheira.mt.leg.br durante os horários das 07:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira.
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