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PROPOSTA DE EMENDA N° 01/2016
Montadas/PB 14 de abril de 2016

"Altera a redação do caput do art. 21, da Lei
Orgânica Municipal".

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, Estado
da Paraíba,
FAZ SABER que em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município,
em seu artigo 40, inciso I ê.'art. 41, o Legislativo APROVOU e PROMULGA a
seguinte
",

EMENDA À LEI ORGÂNICA

Art. 1° - O art. 21 da Lei Orgânica do Município de Montadas, passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 21 - Para efeitos regimentais as sessões legislativas têm
caráter anual e desenvolvem-se, ordinariamente, de 15 de
janeiro a 20 de junho e de 10 de julho a 20 de dezembro.

Art. 2° - A presente Emenda entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Sala das Sessões,
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ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTADAS
Casa Manoel Fernandes da Silva

JUSTIFICATIVA

Ao tempo que expressamos os nossos cumprimentos aos demais pares do
dessa
Colenda
Casa
de Leis, apresentamos
para
apreciação
e
consequentemente votação e aprovação, a presente Emenda à Lei Orgânica
Municipal, que altera a redação do caput do art. 21, da mesma.
Atualmente, a Câmara Municipal de Montadas possui por ano, 139 dias de
recesso, ou seja, durante os quatro anos de mandato, são 556 dias de recesso,
o que vem a representar 1 ano 191 dias de profunda ausência de atividades no
Legislativo Mirim durante toda a legislatura; ou ainda o equivalente a 46,3 meses.
Enquanto isso, um trabalhador comum, possui apenas 30 dias de férias anuais.
Temos que ouvir o clamor das ruas e ampliar o nosso trabalho em favor do
povo montandense, que foi quem nos confiou a sua representatividade;
devemos assim, honrar os nossos trabalhos, diminuindo o recesso e ampliando
assim os dias de sessões ordinárias.
Com proposta de Emenda, restringiremos os períodos de recessos apenas as
ocasiões festivas, as que são costumeiras em nossa região, tais como, as
festividades juninas e natalinas. Estaremos assim, ampliando o número de dias
ordinários de trabalhos na Casa de 226 para 329 e reduzindo o recesso de 139
para apenas 36 dias.
Na expectativa de podermos contar com atenção dispensada ao nosso pleito e,
sobretudo, pelo elevado espírito público que preside as decisões dessa Casa de
Leis, que os ilustres. pares apreciem e aprovem a presente Emenda à Lei
Orgânica Municipal, pelo que antecipadamente agradecemos.

Montadas/PB, 14 de abril de 2015
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Avelino

Vereador
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